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Sleuteldag 2004
In het algemeen begint de Peu niet met een opsomming van
haar eigen activiteiten. Bescheiden als we zijn, komt wel
ergens aan bod wat we de komende tijd doen. Schreeuwerig
zijn we niet, te bescheiden is echter ook een slechte
eigenschap.

We hebben een funtastische Sleuteldag gepland

De Sleuteldag wordt dit jaar gehouden op 20 maart. Het belooft dit jaar, gezien
het programma, een bijzondere te worden.
De dag staat in het teken van zelfivery,zaanheid bij Marius Brouwer in zijn
bedrijf. Het is de bedoeling dat u in ieder geval 's morgens zelf bezig be,nt met
klussen. Na de lunch zijn er dan nog een paar onderwerpen die gezamenlijk
kunnen worden behandeld, of u maakt af waar u mee bezigbent.

\ilat is de bedoeling?
. Eerst een rondleidin g zodat t zíet wat er tege,nwoordig allemaal mogelijk

is in de metaalbewerking.
. Daarna is er een inventarisatie van alle werk dat verricht moet worden en

vervolgens hieraan gerelateerd een indeling in bijv. 5 of 6 groepen.
o [J kunt op deze dag motorfietsdelen meenemen om te laten poedercoaten;

kler:r axart, RAL 9005, mat of glanzend. Het materiaal moet vetwij zijn.
Kleinere delen, dus niet een geheel frame, kunnen evenfueel nog
gesfiaald worden (parel of gnt).Wanneer materiaal nog moet worde,n
bewerkt (lassen, stukken er tussen of aan) kan dat; uiterlijk 11.00 uur
moet het in de poedercabine. 's Middags klaar. Mooi, niet?

. Chroom/nikkelwerk kan worden ingeleverd; u kunt ter plekke zelf eerst
slijpen/polijsten en evt. werk er aÍm verrichten. Het verchromen gebeurt
de week ema.. Mogelijkheid tot het maken van onderdelen van plaat, strip, buis enz. Er
is staal, íjzer en rvs materiaal voorhanden. Wilt u ee,n standaard make,n?
Kan!

. Alle wijzen van lassen, hardsoldere,n e.d. zijn mogelijk.

Het is de bedoeling dat u elkaar helpt. In het bedrijf zijn vijf wijwillige (!!)
medewerkers van Marius om u met raad en daad terzijde te staan. Ook zullen zij
de moeilijkere machines en gereedschappen bedienen. Het is niet de bedoeling
dat u zelf een TlG-lasapparaat bedient als u dat nog nooit heeft gedaan.
Na de lunch, dat is tussen twaalf en één uur, inclusief de "kofferbakverkoop"
van onderdelen, laten we zienhoe u op verschillende manieren koelribben op
een cilinder of cilinderkop kunt hardsolderen. Verder wordt nog behandeld hoe
je remkabels e.d. soldeert e,n hoe je een benzinetank lrunt uitdeuken.
Natuurlijk is een e,n ander aftankelijk van de voortgang van de werkzaamheden
van de morgen; de 5 medewerkers zijn 's middags niet meer aanwezig.
Na afloop van het geheel, we schatten rond drie uur of iets later, is er nog koffie
(dit keer geen Franse afsluiting).



De inschrijving gaat tot maximaal 36 personen; de datum van ontvangst van uw
inschrijving telt.

We wijzen er met nadnrk op dat het verbhjf in het bedrijf en alle handelingen
die u pleegt geheel voor eigen verantwoording en risico zijn. U werkÍ met
spullen van een ander; gereedschap kan gevaarlijk zijn. De Club e,n de frma
"Metaabnorfose" aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hiervoor, maar dat
zalu duidelijk zijn. U tekent hiervoor ook op het inschrijfformulier.

Op het inschrijfformulier moet u zo duidelijk mogelijk aangeven wat u wilt
doen/maken/verwerken, desnoods met een tekeningetje erbij. Dit is belangrijk
voor onze voorbereiding.

Verder vragen we:
. vier cilindersikoppen om koelribben aan te maken (de inzetstukken

kunnen ter plaatse worden gemaakt);
. drie benzinetanks om uit te deuken;
. veel wagen uwerzijds;
. veel klusmateriaal;
. eventueel eigen veiligheidsbrillen o.i.d.

We starten om negen uur met koffie; rondleiding om 09.20 uur met daama de
werk/groepsindeling.
Voor iedereen zijner drie broodjes en koffie/thee/chocolade/Cup-a-Soup voor
de lunch. Frikadellen e.d. kunnen om I 1.00 uur worden opgegeven.
De kosten voor deze dagzíjn€l3r- inclusief lunch, koffie e.d., Het "vet" bij de
lnnch moet u zelf betalen. De opbrengst gaat grotendeels naar de personeelspot
van de firma. Dit lijkt ons niet meer dan logisch.
Het poedercoaten moet u apart betalen. Overig gebruikÍ materiaal e.d. wordt ter
plaatse bekeken en eventueel betaald. Daar komt u samen met Marius wel uit.

IJ zíet, een heel bijzondere dag. Deze dag slaagt echter alleen met uw inzet, uw
vïagen, uw materiaal en uw enthousiasme. Binne,n de motorwereld is deze dag
zeker uniek; wij zijn in ieder geval Marius Brouwer en zijn me,nsen bijzonder
dankbaar voor het aanbod.
De rest is aan u.

Wij wensen u een fijne dag.

Bereikbaarheid:
. A50 Zwolle-Apeldoorn;
. afslag Heerde; richting Heerde;
. rotonde linksaf naar industrieterrein;
. 2" weg rechts (Europaweg);
. T-splitsing rechts;
. na 150 m aan linkerkant Metaalmorfose BV. Telefoon: 0578-695553

Marius Brouwer, Wil Sfreep en Ton Dorland.
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Hulp voor mijn Terrot HSSR
Op mtjn advertentie voor hulp btj mtjn I/,S,Sft in peu 47 heb ik al twee
reacties gehad Erg tof dat leden zo hulpvaardig ztin. Rond Den Haag
zijn denk ik weinig actieve leden wailt de reacties waren uit het oosten
van het land Groet,
Joost Klein Entink Den Haag 06. 24.51.22.89

Franse framekurken, proost!
Ik ben bezígmet het opknappen van een Alcyon motorhetsje. Nu heb ik in een
aantal buizen van het frame wijnkurken gevonden. Die waren 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? Graag uw gewaardeerde opinie.
Dhr. Gerard V/itteveen per email: reactie naar de redactie of naar van de Peu of
naar g.witteveen@chello.nl

Inmiddels heeft de redactie twee reacties biruren gekregen. Een clublid schrijft:
Lang geleden bouwde ik als hobby fietstandems en triplets. Uitgegaan
werd er van sloopftetsen, die bij de plaatselijke oudijzerboer werden
geselecteerd Dat ging daar nietper stuk of per kg maar de stapel werd
per halve meter hoogte afgeschaí Dat werden dan 6 à 7 stuks voor
pakweg € 7 0r:. Deze ft.etsen werden van alles ontdaan en de frames uit
elkaar gesoldeerd Van de losse delen werd dan iets nieuws in elkaar
gezeí Bij het slopen hpam ik regelmatig afgestopte buizen tegen. Dit
waren dan de zitbuizen, lopend van zadelpen naar trapstel Blijkbaar
werd dat gedaan om te voorkomen dat bij het verstellen van het zadel
roest en troep in het trapstel kan vallen.
Geheel gesleten trapstellen en g,adelpennen kwamen ook voor, dus dat
zal wel een bestaand probleem zijn geweesí
Meer open buizen zijn er niet aan een fiets, maar aan een motorJiets
misschien weL (onderkant?) Als er dan modder en troep in ophopen
krijg je roest van binnenuií
Ik denk dat die kurken er ooit door een bedachtzame Fransman
ingeslagen zijn met een tweeledig doel: de dorst gelest en naast een
kater, het idee eraan hebben overgehouden dat dit moest om zijn bezit
te beschermen tegen roestvorming.
De huidige eigenaar kan 4elf vaststellen of deze laatste gedachtegang
gewerkt heeft en misschien overnegen om deze opnieuw te volgen.
Líefst met kurken van wijntlessen uit het bouwiaar van de motor.
Van een clublid

Deze is van Nico Bouwens:.
Bij het buigen van de framebuizen wordt de buis plaatselijk sterk verhit Bij
het buigen zou de buis dichtklappen. Het beste is dit te demonstreren met een



limonaderietje. Daarom worden de framebuizen gevuld met zpnd Tot zover
bekend verondercteld bij iedereen De kurkjes houden het zand op haar
plaats, soms wordt de buis aan één kant dicht geslagen en later ingekort
Volgens Nico worden de kurkjes niet zo heet dat ze tijdens d.eze behandeling
verbranden. Aardig zou het nog zijn van Gerard te horen of de kurkjes nog
wat brandsporen hebben. In ieder geval acht Nico de kans heel groot dat de
kurkjes er na atloop niet uitgehaald werden. Dat scheelt tijd en "het heb geen
nut".
Santé !
Als redactie zijnwe te bescheiden u onze conclusie voor te leggen. Viij zijn als
redactie nogal dorstig, zunig op onze spullen, zeer handig en te lui om
nodeloos werk te doen.

Eén theelepel os morgens voor het ontbijt
Via Henk Kaajan hpam dit briefie bij de redactíe binnen. De (bewerkte)
inhoud is aardig genoeg om u ervan op de hoogte te brengen.

Tijdens de restauratie van mijn Magnat Debon vond ik een kartonnetje achter
het spiegelglas. Hierbij een kopie op ware grootte als bijlage.
Volgens mijn Frans sprekende buuntrouw luidt de tekst als volgt:

poeder Nr. 452.841 ; één theelepel 's morgens voor het ontbilt.

Op zich niet zo interessant maar wel de plek waar ik het documentje gevonden
heb. Het 4at verstopt achter de spiegel van mijn motorfiets. U zult begrtjpen
dat er nu vragen naar boven komen. Ik zou graag willen weten: bestaat deze

farmaciezaak nog?

Pharmacie des Récollets
E. Dircksen
La Charité-sur-Loire
(Nièwe)
Tel. :23



Wat voor verband zou er bestaan tussen mtjn Magnat Debon en deze ftrm*
Kan ík op simpele manier in contact komen met deze Íirma, voor eventuele
leuke coruespondentie die zou kunnen leiden tot de levensloop van mijn
Magnat Debon? Of is er aan de hand van het frame na te gaan wie de
eigenaren zijn geweest? Zou bovenstaande firma een website hebben? Wie
kan mij hierover informeren hoe te handelen?

Redactie: Henk kon de verklaring wlj snel geven. Het kartonnetj e zal
gemonteerd zijn geweest om rammelen tegen te gaan. Mocht u nog meer weten,
dan graag even contact opnemen met de redactie. <>

Drie maal niks is niks
Gisteren ben ik naar Bremen geweest, even kijken wat deze beurs te bieden
heeft Helaas was het meer show dan onderdelenbeurs. Volgens de aankon-
diging zijn er drie hallen voor onderdelen, klopí Maar voor de veteraan beurs
bezoeker was er weiníg of niets te vinden Stands met RVS bouten ,vele stands
met autootjes, speldjes en andere prullariu Motoren moest je zoeken ,wel
waren er heeeeel veel auto's ,raceanttots enzovoorts. Voor een show een leuke
beurs, voor onderdelen drie maal niks. Groetjes,
Jan Opheikens

Oude bedrading
In Peu 47 vroeg Rob Bakker naar oud uitziende bedrading. Voor mtjn Terrot
HOS heb ik zulke draden gehaald bij 'Oldtimer bv"bij mij in de buurt In hun
catalogus worden deze draden omschreven als "eclectisch draad met linnen
omwikkeling in diverse elfen en gemêleerde kleuren.'Zij bestaan in 1r5 en
3r0 mm koperkern. De kleuren heb ik overgenomen van een elektrisch
schema
Ook hebben ztj mooie zwarte geweven
kous om een kabelboom te maken en
ouderwetse kabelogen.

Dik
Deze draden zijn wel veel dikleer dan
de moderne draad Ik heb lang
moeten zoeken naar een stuur-
schakelaar, waar voldoende ruimte in
is om de draden aan te sluiten. De
kous is vrij stug en ik heb eigenlijk te weinig plaats om de kabelboom zonder
klemmen tussen het frame en de tank te laten lopen. Maar eenmaal
aangelegd maakt het een oude motor af,
Met sleutelgroeten,
Eric van Velzen

Oldtimer bv
Industrieterrein "De Poortmannen"

Industrieweg 31
5591 JL Heexe
(040) 226.38.66

www.oldtimerbv.nl



wvwv.frankot.nl
sinds afgelopen zondag heb ik op mijn website www.frankoínl een aantal
hobby-paginats toegevoegd en uiteraard een motorpaginu Daarop heb ik
ook een link geplaatst naar de CFM. Tis maar dattu het weeí
Met groetens en zo
Herman Frankot (die momenteel druk doende is de Monet Goyon AT uit
1929 tot leven te wekken.....)

Heren ?
Alcyon
Kunt u mrj informatie mailen over bovengenoemd merk en
dan vooral de lichte motoren. Het liefst met foto. Ik heb nl
4o'n exemplaar en zou er graag wat meer van weten. Ik kan
nergens een type aanduiding vinden. Miins inziens zit deze
nog onder de 100 cc. Hij heefr ook geen versnellingen en er
zit een mogelijkheid totfietsen op ook zit er eenftets dynamo
op. Ik hoop dat u met deze gegevens wat verder komt
Groetjes,
Jan S.
Dit soort wagen komen via het mailadres van de site gemiddeld één keer per l0
à 14 dagen binnen. Let op: dit zijn mailtjes van niet-leden van de CFM.
Dit voorbeeld is opgenomen in de Peu om Íuur te geven dat het stellen van een
waag veel minder tijd kost dan het geven van een antwoord. Het antwoord op
de wagen van deze motorliefhebbers is altijd persoonlijk. Waar het kan, wordl
kort op de waag ingegaan, voor zover de kennis paraat is. Verder wordt
gewezen op het lidmaatschap en de mogelijkheid om zelf te komen speuren in
het documentatiecentrum van de CFM.
De waag kan echter sóms zo aardrgzijn dat ik me toch laat leiden door de
inhoud en er veel tijd instop. Soms stoot ik mijn neus en hoor je dat de CFM
geen antwoord wil geven, hetgeen dus niet het geval is (een vergissing daar
gelaten natuurlijk)
Voordat bovenstaande waagvan Jan is beantwoord, ben ik aan bij elkaar
zoeken, kopiëren, envelop klaar maken, (dit i's niet te mailen, dat is een
veelvoud aan werkzaamheden) spullen weer terug doen in het DC en de brief
posten, kosten administreren en confioleren, toch gauw twee uur kwijt Met 25
van deze gevalletjes in een jaar is dat 50 uur, een gezonde werkweek die ik er in
ieder geval niet bij neem.
Ik hoor al leden denken: je wordt toch gewoon lid, wij betalen toch ook mee
aan de clubactiviteiten? Hier dus in de notendop wÍurom mensen een enkele
keer op ons mopperen. Het is echter niet mogelijk om iedereen tewede,n te
houden. Wel hopelijk de tien tot vijftien bezoekers per jaar in het DC en met
een kop koffie lekker aan het zoeken en lezen zijn. U bent welkom. +

P.S. De leden die in januari 2004 kopieen uit het DC hebben aangevraagd, heb-
ben pas deze week hun materiaal gekregen. Dat heeft veel te lang geduurd.
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Direct na ontvangst van het verzoek heb ik de spullen bij elkaar gezocht. Een
kwestie van kopieren en verzenden. Dat het er niet eerder van is gekomen moet
u maar eens met mijn baas doomemen. In ieder geval mag ik in de zomer-
periode wat langer met vakantie.<> Paul

Benzine
Van: Miriam Rijntjes Aan: clubfransememotoren.nl Veuonden: maan dag 9
februari 2004 19:05 Onderwerp: Motobécane B2S Antwoord: Paul

Goedenavond,
Mtjn naam is Herman Rijntjes en ben sinds kort lid van de CFM. Ik ben
momenteel bezig met de restauratie van mijn Motobécane B2S 175 cc uit
1930.
Ik ben nu zover dat ik d,e motor draaiend heb, en heb daar een vraag over.
Ik heb het idee dat ik niet de juiste benzine gebruik en misschíen kan u of een
medelid die ook een Motobécane bezit mij vertellen wat de juiste benzine voor
deze motorfiets is?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Gewone benzine euro 95. Gebruik beslist
geen loodvervanger, daar hebben v/e binnen de club al heel wat gedonder mee
gehad.
Sommigen gooien er nog wel eens een scheut diesel of tweetaktolie doorheen
maar deskundigen spreken de noodzaak daawan ten zeerste tegen. Zelf ben ik
van menin g dat we moeten zoÍgen dat een motor niet al te veel rookt. En als dat
te vermijden is kunnen we nog wat langer van onze hobby geniete'n. +

Roest-spam-weg?
Van: Jos van Kaathoven 06-14599633 Aan: clubfransememotoren.nl
Verzonden: januari 2004 Onderwerp: Bio-onffoester Antwoord: geen
Gevraagd: reacties van leden.

Bij restauraties van antieke (motor)fietsen komt het vaak voor dat tere en
zeldzame delen, zoals spatborden, motordelen, kettingen, etc ontoest worden
met glasparelen en zuur. Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren omdat die delen
anders beschadigen en zelfs verloren gaarrL.

Sinds enige tijd bestaat hiervoor een absoluut veilig alternatief:
Bio-ontroester. Deze vloeistof, waarin het te onfroesten object gedompeld moet
worden, verwijdert absoluut alle roest en tast gezondmetaal NIET aan! Met
andere woorden: allee,n de roest wordt verwijderd. Let wel: ECHT VERWIJ-
DERT (molecuul voor molecuul)! En niet zoals enkele alternatieven in de
markÍ; omvormen, waarbij er een onduidelijke'tussenlaag' achterblijft.
Delen onfioest met Bio-ontroester komen blank (mat) uit de vloeistof!



Het lijkt mij dat dit fantastisch nieuws is voor U.
Kijk voor alle voordelen op wv/v/.bio-ontroester.nl en ik ben ervan overtuigd
dat u net zo enthousiast zult worden als ik (en inmiddels vele restauratews).

? met Chaise-blok
Hallo clubgenoten,
Kunnen jullie mij vertellen wat voor merk
en tlpe motorfiets dit is?
Hij heeft 'n Chaise blok, is zwart met 'n
brede groene bies, had veel chroomwerk,
kleine remtrommeltj es.

F gu er vanuit dat het'n Franse motorfiets
is van ongeveer 1930
Graag uw reactie nai!,r Jan Snoeijs.
Telefoon: (076) 565.64.36
E-mail j.snoeij s I @hetnet.nl

Van: Rien Neels Aan: clubfransememotoren.nl
Onderwerp: Veren maken Opmerkingen:
Misschien iets voor U?

Voor al Uw Technische veren naar BesTe Veer
Waarom juist BesTe Veer?

Verzonden: januari 2004

Omdat:
U daar een technische hoogwaardig product krijgt;
o Sneller dan waar dan ook voor een redelijke prijs;
o Kleine series voor reparatie of machinebouw in één dag;
o Grotere series in overleg;
o Bovendien heeft BesTe Veer een ruime keuze uit verschillende

materiaalsoorten; direct geschilct voor Uw gebruiksdoel;
o Verenstaal hooggeclassificeerd vlg. DIN 17223;

l0
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TECHNISCHE VEREN B.V



o Diversen RVS verenstaalsoorten volgens werkstofrruÍlmer - gepreciseerd
in DIN 17224;

o Al deze materialen in draad en band zijn n voorraad;
o De zeer speciale materiaalsoorten voor o.a. drukveren met hoge

frequenti e uit Zw eeds klepverenstaal;
o Andere materialen zoals fosforbrons verenhard, Chroom Vanadium;
o Inconel etc. hebben wij in voorraad in ons magazljnten einde een snelle

levertijd te waarborgen.

BesTe Veer produceert tevens veren voor rijtuigen en aanhangwagens, zoals
elipsveren. Ook kunt u terecht voor veren voor uw auto, motor, bromfiets en
scooter. Hier kunt u denken aan zadelveren, autoveren en stabilisatorstangen.

Bovendien maken wlj U attent op ons uitgebreide voorraadsprogramma t.b.v.
een snelle proef of directe levering binnen 24 uw. U kunt dit aanvragen via
onderstaande gegevens.

BesTe Veer: drukveren, trekveren, bladveren, draadveren, torsieveren:
Techniekweg 2, 3542 DS Utrecht.
Tel:(030)24|.57.00Fax:(030)24l.57.07mail:info@besteveer.nl<>

Topsnelheid 45 kilometer
uit: I\[RC-Handelsblad eind 2001
Door: Erik van der Meer
Elektrische ramen, centrale
deurvergrendeling, getint
glas, achtemritverwarming,
metallic lak, lichtmetalen
velgen, cd-speler in het
dashboard. We vatten het
stuur, en hoewel ietwat
rechtop, zltten we goed op de
met velours beklede stoelen,
we bedienen de Variomatic-
automatische versnellingsbak
en met het speciale model
Vigro Paris Limited Edition
rijden we de weg op. Alles
lijkt normaal en compleet.
Alleen, we hebben geen rijbewijs. De topsnelheid is 45 kilometer per uur. We
rijden in een Microcar brommobiel. Uiterlijk is het een auto met de afmetingen
van een Smart-auto, maar voor de wet is het een "bromfiets op meer dan twee
wielen, voorzien van een gesloten carosserie". Dit beperkt leverbare model
kost € 11.500. Gemiddeld kost een minder luxe Vigro brommobiel rond de €
10.000,:. De Microcar is een product van de Franse Bénéteau, als botenbouwer
bekend met het polyester waaruit de carrosserie van de Microcar bestaat. De
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Fransen noemen het een 66voiturette". Dat klinkt volgens directeur Paul van
Kassel van importeur General Mobility Service & Import bv in Ede prettiger
dan "autootje", of "brommobiel", een lullige benaming die al bestond voordat
hij vier jaar geleden begon met de import.
De brommobiel is geen voertuig voor de lichamelijk gehandicapten. Want dan
praten we over de wettelijke categorie voor "gesloten buitenvervoer", dus over
bijvoorbeeld het merk Carfia, maximaal 1,10 meter breed, die met een motortje
over het fietspad knettert. Een brommobiel als de Microcar (1,40 meter breed)
en concwïenten als de eveneens Franse Aixam, Ligier, JDM, Bellier en
Chatenet, plus de Italiaanse merken Eke, Tasso en Casalini, is wel uitdrukkelijk
een voertuig dat steeds meer op een echte auto wil lijken, maar dan voor mensen
die om één of andere reden nooit een rijbewijs hebben gehaald.
Sinds Europese regels dit mogelijk maakten, rijden er naar schatting 7000 tot
10.000 Nederlanders in zo'nbrommobiel. til/aarbij MicrocaÍ qua jaarlijkse
verkoop (600 stuks) sinds twee jaar markÍleider claimt te zijn. Het profiel van
de gemiddelde Microcar-koper: leeftijd tussen de 50 en 70 jaar; een kleine
meerderheid is wouw, woont over het algemeen buiten de stad, rijdt er eerlijk
gezegd liever niet mee in de stad, want dat is eng en druk.
De brommobiel kampt met een imagoprobleem. Mannen die al tien keer voor
hun rijexÍrmen zíjn gezakÍ, stappen niet zonder schroom in een brommobiel met
het bord '(45n (kilometer) achterop. Wat een afgang. Vrouwen hebben daar
minder moeite mee. Conclusie: mensen die wel in een Microcar stappen hebben
sociale moed. Lak aan de buren. En dat helpt het, aldus de theorie van Van
Kassel ....
Het komt dus voor dat brommobielen wegens de beperkingen een flink stuk
moeten omrijden. "Maar ze komen overal", aldus van Kassel. Tuffend met 45
kmlh, in hun voertuig van 350 kg (vandaar het polyester), met een maximaal
motorvermogen van 4kV/ (6,5 pk) en maximaal éeln, passagier.
Nog even over het imago. Nergens in Europa is het brommobiel frendy. Behalve
in ltalië. De Italiaanse jeugd, die wegens de verplichte helm de typisch
Italiaanse scooter heeft afgezworen, ziet sindsdien de brommobiel helemaal
zitten. Volgens van Kassel staan de parkeerplaatsen van de disco's er vol mee.

Redactie: Eind 2003 is er een stukje van het Jeugdjournaal gewijd geweest
aan de voiturette. Strekking van het verhaal.: Italiaanse ouders zien hun
helmloze lefkids liever in een autootje zitten dan op een tweewielig voertuig.
Bij een aanrijding is er zo wat minder kans op verwondingen Bij ltaliaanse
scholen in de trendy steden wemelt het van de kanetjes. Hoe de kinderen aan
het geld komen? Van hun ouders! Die sponsoren ter wille van de veiligheid
En zo herleeft ook voor de Franse industrie weer een niche-markt u,aar ze
altijd goed in zijn geweest, de productie van minimalistische karretjes met de
m e e st u ite e n lop e nde be do e ling e n : trip o rte urs (b ijv o o rb e e ld P eu g e ot),
voiturettes (Monet & Goyon $Automouche'), de moto auxiliaire (Solen le
Poulain).
Langs mijn huis, ín een niet trendy omgeving, durft een leJkid in oude rode
Voiturette de buurt onveilig te maken Het begrip rotonde rijden krijg een

t2



geheel nieuwe dimensie. Hoe vaardig sníjdt de gehaaste jongeling de rotonde
aan om er op twee wielen uit te komen.
Ik had begrepen dat de ouders hun kinderen liever op vier wielen zagen? Het
zal wel een aardig debat op gaan leveren over waarden en normen, ged.ogen,

toezicht houden, fatsoen, en uiteindelijk hetfantastische voorstel om de
leeftijd voor de Voiturette op te hogen tot 45 jaar. Dan mag ik er in riiden.
U ook? <>

Op zaterdag 15 Mei organiseren wii_.het tweede Etyl'son '
trefíen, dit wordt dus wéer een gezellig weekend.
Vrijdag 14 Mei bent u vandí vler uur van harte welkom op
onderstaand adres waar ook de camping is, met een kopie
koflie.
Zaterdagmorgen 15 Mei Ís er vanaí 08.30 uur een ontbiil met
broodieê, koítÍe en thee. Om elf uur start een tertocht van
ongeieei 70 km in de omgeving van Winterswlik. Ondemeg
is er een pauze van een uur,
Op Zondágmorgen 16 Mei is er vanaf 07.30 uur een ontbiit
niet broodjes, lioftie en thse. Dan gaan we gezamggliik orp
09.30 uur naar Ere Molenveldhoève, waar de Wlmac in
Winterswijk de negentiende VMC-rit organiseert.
Als ll deíK te komen is 'n berichtie wel heel fiin.

Hoe vindt u de camping?
Aan de invalswegen van Winterswijk 211en we bordjes plaatse,lr met het
opschrift STYL' SON-TREFFEN
Gaame zien wij Uw inschrijving tegemoet.

Met wie,ndelijke groeten,
Gerry en Benny Bruntinlq Bumerweg 5, 7l01PC Winterswijk.
Tel: 0543 5 14135; mobiel 0613614888.
E-Mail: stylson20O 1 @hetnet.nl
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EIRtrUIT DE DIJEN.PNENEIEi
22 et 23 mai 2004

Le plus grand Rassemblement
Européen de motos de Collection

"M
Net als andere jaren op het circuit van Montlhéry, willen we ook

dit jaar weer aarrwezig zijn met de club bij dit evenement.
De voorbereidingen lopen wat moeizaneÍ dan gepland. V/e gaan er vanuit

dat we de organisatie rond t<rijgen zoals andere jaren bij de Coupes..

We willen op tijd weten:
. welke leden en familie/kennissen meegÍunl
. of u een plaatsje wij heeft in de auto
. of u een plaatsje zoekÍ in een auto
. een motor meeneemt op de aanhanger
. een motor van een ander mee kunt nemen op de aanhangs1
. een motor mee wilt laten nemen door een ander
. of u gebruik wilt maken van een plaats op ee,n camping

Afspraak:
Als we van U op trjd antwoord krijgen voor 1 april 2004 op bovenstaande
wagen, dan beloven wlj dat we laten hore,n hoe een en ander geregeld is.

In ieder geval zorgf. de CFM voor een ontmoetingsplaats met
overnachtingsmogelij kheid van kamperen.

Indien u niet wilt kamperen, lijkt het voor de hand te liggen
zelf een hotel in Dijon te zoeken.

In het voorseizoen hoeft u niet te reserveren, de stad is niet echt toeristisch.

Enkele gegevens:
Afstand vanuit centraal Nederland: 750 km.

Prénois ligt in heuvelachtig gebied25 km ten weste,n van Dijon.
De omgeving is agrarisch. Als u laat aankomt en geen gebruik maakÍ van de

faciliteiten van de CFM: rond het circuit is geen grote plaats en het is er
aardedonker. De grotere kleine dorpjes in de omgeving hebben wel een

hotelletje. Goeie kans dat die vol zitten. In de auto overnachten bij de poort is
een optie. Er is heel veel ruimte en niemandzalje lastig vallen.

Aanmelden: bij Ton Dorland of via het mailadres in deze Peu
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Te koop:
Peugeot P107 350 cc zijklepper 1930 met kenteken. Ruil of in ruil
restauratieproject van Franse of Belgische motorfiets van voor 1940 mogelijk.
C. Van Alphen. (0168) 41.28.25
Tevens diverse onderdelen te koop van Peugeot 105/107

Te koop gevraagd:
Motorblok Frangaise Diamsnt 1920-1924 tweetakÍ; de tank is een deel van het
frame.
Rijwielgedeelte Alcyon 1913 350 cc V-twin.
Motorblok Train - DF.R 350 cc tweetakt Alu-uitvoering Sport bak + blok in
één; ongeveer 1920.
Carburateur voor een Motobécane MBI (Gurfirer) 1926, spatborden MBI +
uitlaat (eventueel een model) en een reserve motorblok.
Harlette Geko carburateur doorsnede 26 mm Amac; ook alle onderdelen voor
Harlette Geko ongeveer 1924 zijn welkom.
Peugeot 98 cc benzinetank 1920 met dwarse krukas.
N. Bouwens, Schieweg 117a,3038 AL Rotterdam. 06-28.31.01.47

Te koop:
00-vet voor de versnellingsbak € 6,5011en ongedoopte SAE30 en SAE50 olie €
18,50/51. Op diverse bijeenkomsten te overhandigen, zoals bijvoorbeeld bij een
Sleuteldag of Jaarrit. Wel enkele weken van tevoren bestellen en duidelijk
plaats en tijd afspreken. Paul Jonkman

Te koop:
Nieuwe baas gezocht voor mrjn Terrot 350 zijklepper (1930-1933). Eind jaren
70 nam ik uit Frankrijk een oude verwaarloosde Terrot mee. aanvankelijk met
enthousiasme en de nodige sleutelervaring, maar zonder veel kennis van
vooroorlogse motoren de boel gaan demonteren en reviseren, mtutr voordat de
zaakweer in elkaar zat gebeurden er zoveel dingen op het persoonlijke vlak dat
de Terrot in een hoekje van de garage kwam te staan. Pas twintig jaolr later
kwam ik in contact met de CFM en heb met hulp van Rob Kwist de motor
rijdend gemaakt, kentekenbewijs gehaald en enkele clubritten meegedaan. Erg
leuk allemaal. Gezellige mensen vooral. Ook al aan het nadenken om de jaarrit
een keer te organiseren, m&r mrjn Terrot kwam toch telkens weer aandacht te
kort.
Kennelijk geef ik toch telkens weer voorrang aan andere bezigheden. Na de
clubrit in Hoorn in 2001 had ik een lekke band en tank, nu nog!! Hoewel het mij
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Kennelijk geef ik toch telkens weer voorrang aan andere bezigheden. Na de
clubrit in Hoorn in 2001 had ik een lekke band en tank, nu nog!! Hoewel het mij
ook wel aan het hart gaat om hem weg te doen heb ik toch de conclusie
getrokken dat het niet mijn hobby is om een antieke motor op te knappen en dat
mijn Terrot een betere baas verdient. Hij is dus te koop. Wie interesse heeft, of
iemand weet, waag ik contact met mrj op te nemen.
Wel lijkt het mij leuk als ik ook na verkoop van mrjn Terrot lid mag blijven van
de CFM, via de Peu op de hoogte blijf en misschien af en toe eens een activiteit
van de club mag bijwonen om alle bekenden, mensen en motoren, bij de club
weer eens te zien. Met wiendelijke groeten,
Rien de Kloet, Ellertsveld 14,8245 CE Lelystad. telefoon (0320) 25.80.48

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 wijze
van contact. U kunt bellen op dinsdagavond tussen 20.00 er 2l.00 uur voor
informatie. Let op: dit is een privé-activiteit van ons en valt dus niet onder
verantwoordelijkheid van de CFM.

Gratis voor leden:
Actuele lijst (in \ilord 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)

Te koop bij de CFM:
Het prettige restauratieboek voor de Terrot 350 zijkleppers wordt niet meer
gedrukt. Toch is er nog veel waag naar. De CFM heeft eenmalig wat kopieën
gemaakt die voor eigen gebruik door de leden besteld kunnen worden. De
klenrenplatenzijnweer in kleur herdrukt. De2 cm dikke stapel papier is niet
gebundeld en eenzrjdig bedrukt. Een opberg- of bindsysteem moet u dus zelf
naar eigen inzicht bedenken. Op:Op
Het boek wordt automatisch opgestuurd als u het juiste bedrag heeft
overgemaakt. 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 €,22,:; toeslag verzendkosten
€ 3,:i dus met verzendkosten €25,:)

"M Te koop bij de CFM
Peugeot-onderdelen
Informatie en verkoop
via (bestuurslid)
Rob Stevelmans (055) 522.11.70
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Restauratie atelier Rob Kwist
Ik kan voor uw problemen
op motortechnisch gebied
het volgende betekenen:

Robert Kwist
Laarstraat 80

7201GG Zutphen
(0s7s) s4.47 .6t
06-24.99.84.49

.Alle soorten lederwerk: koffertjes, tassen, rieme,n, zadels etc.
. Hardso ldeerklussen : reparatie frames, vorken.

.Revisie oliepompen, smeersystemen.
.Lagerproblemen

.Versnel lingsbakkenrevi sie
.Caóuratorenrevisie

'%li#:ï,ffiL?ïïi;J,'ff Lï*-
Snelle vakkundige service,
ruim dertig jaar ervaring

fooraf prij sopgave, billijk tarief.
Bellen tussen I 8.30 - 19.30 urn

Nieuwelingen van het CFM-DC
Er is veel nieuw materiaal binnengekomen. Door de overstelpende hoeveelheid
is het verwerken daarvan, tijdens het verschijnen van Peu 47,niel gerealiseerd.
Vandaar nu de dubbele hoeveelheid. Hier moet zowat voor een ieder wel iets
moois tussen zitten. Een reden om het eens met eigen ogen te komen bekijken.

Let op: enkele oude nummers zijn vervallen of zijn 6'verbeterd'o doordat er
mooier materiaal voor in de plaats is gekomen!
ltíl7.2b. Motobécane Kaptein Mobylette Handleiding; winkelprijs f 1,25.

(origineel P. Nelis) [A5-40]
}ld25.7 Motobécane; le nouveau bloc-moteur type S 1935 (Uit: collectie

GD; was M804; kopie van JW. Pieterson; modellenoverzicht in
M36.10 ) [A4-4]

M34.1 Voxan; testverslag introductie. (Uit: Kickxstart) [A4-6]
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il/[34.2

M34.3

}{34.4

M34.5

}/d34.6

}',d34.7

M34.8

M34.9

M34.10

M34.11

l[',d34.r2

}''d34.r2

M34. 13

Voxan; -gered door Zwitserse overnÍrme; knipsel met foto uit de
fabriek. (Uit Kiclorstart ...2002) [A4-1]
Boxer; - Voxan VB I Sport; artikel over het merk en de motor.
uir ??) LA4-71
Motobécane tweecilinder met losse cilinderkoppen met roterende
inlaten 1977. (Uit ??([A4-2]
Montlhéry; "Das Goldene Zeítalter" ; verslag over de bedreigde
toekomst en geschiedenis van deze kombaan. (Uit Klassik
Motorrad No. 4; okt-dec. 2003) ÍA4-21
Voxan; "De Franse revolutie"; beschrijving van de modellen Café-
racer, Roadster. (Uit Kickxstart ?? 2002) [A4-6]
Soyer 011; koningsas, nokschijven, tuimelaar 500 cc 1930. (Uit:
Oldtimer-Markt 8 I 2002) [A4-6]
Motobécane Motoconfort; Tarif des échanges (pour motorisés)
augustus 1976. (Origineel; geschonken door Rien Neels) lA4-I2l
Motobécane catalogue des pièces détachées Poney 50 tlpe AG2;
originele onderdelenlijst met tekeningen. (Origineel; geschonken
door Rie,n Neels) ÍA4-201
Motobécane pièces détachées Moby Scooter type SBH en SBS.
(Origineel; geschonken door Rien Neels) [A4-48]
Motobécane Motoconfort; Tarif genéral de réchange (pour
motorisés sauf 125 compétition) aug 1976; onderdelen, prijslijst.
(Origineel; geschonken Rien Neels) [A4-circa 125]
Monet & Goyon TT model Villiers 147 cc racer twintiger jaren;
"Flanders Poppy''. (Uit The Classic Motorcycle mei 1999;
origineel; ingebracht Erik Smit) ÍA4-41
a. Workshopi The Motocycle -; diverse onderwerpen:
b. Villiers; onderhoud aan een vooroorlogse tweetakÍ -. (6 - 8)

lA4-31c Verven met de kwast; "How to get a good finish the old
fashioned way''. (11)

d. Wiel- en wiellagers. (14 -15) lA4-21e Burman; Hoe haal je een -versnellingsbak uit elkaar; met
diverse afbeeldingen. (18 - 21) [A4-4]f. Oliepomp; beschrijving werking en diverse typen; 'lumping
iÍon". (23 - 24) lA4-21g. Carburateur; He!kopen van een tweedehands -.; tips over
waar je op moet letten; diverse modellen worden genoemd;
o.a. AMAC. (26 - 28) [A4-3]h. Remmen; de ontwikkeling van de -; van velgrem,

riempoelierem, ferodo-bandrem; fromm elrem. (30 -
3r) lA4-21i. Acetyleenverlichting;carbid;carbit;'"trouble-freegas

lighting"; kort artikel over gasverlichting. (32)
Stella; motocyclettes Billancourt (Seine) ongeveer 1928; typen 82
175 cc2t ;D2tmetpedalen ;C7 250 cc2tl' F 250 cc kk; G 350 cc
sv. . (Uit: collectie GD) [A4-2]
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},{34.r4

M34.15

M34.16

M35.1

M35.2

M35.3

M35.4

M35.5

M35.6

M35.7

M35.8

M35.9

M35.10

M35.11

M35.12

M35.13
M35.14

M35.15

M35.16

Lucifer; << est incomparable par la qualité irréprochable de sa

fabrication < ; blokmotor, kk 350 cc. . (Uit: collectie GD) [A4-2]
Favor ; lichtblauur dz A4-vel van beduimelde kwaliteit, jaren 50;
cyclomoteru GL 50 cc; vélomoteur 100, 125, 150, 175 cc. (Uit:
collectie GD) ÍA4-21
Monet & Goyon; ez wrt dun vel, jaren 50; typen 50 cc Vemar FO,
Vemar FE, MBS-FO, MBM-FE. (Uit collectie GD) [A4-1]
Train; Moteurs - ; motoren van - geordend n. toerental;
waarschijnlijk 1924; 2t, 4t; tweecilinder, elk motortype wordt
genoemd, velen met tekeni4g. pit: collectie GDXA4-141
Train; Moteurs -; Notice dEntretien et Graissage des moteurs à 2

temps type motocyclette ; naar schatting 1924. (Uit collectie GD)
[A4-2]
Alcyon; okt.l949, blauwe dz A4 met opsomming van alle
levérbare t54ren, zonder afbeeldingen. Nrs Il, L2,25 - 33,42 - 441'

50 - 52;60, 61. (Uit collectie GD) [A4-2]
Mandille et Roux ; caracteristiques tlpe Y4 bloc-moteur Ydral I25
cc tweetakt vier versnellingen, met afbeelding van het gevaarte.
(Uit collectie GD) lA4-21
Mercier; reclame voor de tlpan M I 25, MLl25 en MLS 1 25 ; Ydral
tweetakÍen; met afb. van de M125. (Uit: collectie GD) [A4-2]
Armor; -motocyclettes 1928 Paris; typen 125 cc 2t; 175 cc P en
175 cc GT en S; 175 cc SS kk Ziircher,250 cc2t;250 cc SS kk
Ziircher; 270 cc blocmoteur - 2t;350 cc T sv ; 350 cc SS

ballonbanden . (Uit: collectie GD) [A4-16]
Armor; cycles motos 1926; typen l1 x typen Bicyclette; Motirx
fiets met motor ter hoogte van de vooras1' - lYzcv; 175 cc Légère;
type 3cv. (Uit collectie GD) [A4-13]
Dresch; -robuste, rapide, résistante; folder zegt niets over
motortypen maaÍ heeft zes mooie foto's uit de fabriek van -;
schatting jaren 30. (Uit collectie GD) ÍA4-21
Peugeo! prachtige folder 10,5 x 17,5 cm; vermoedelijk 1923; ook
veelafbeeldingen van fietsen. (Uit: collectie GD) [A4-13]
Magnat Debon; folder 1952 met tlpen VRI en M4TD, MOD,
C4TS. (Uit: collectie GD) [A4-2]
Motobécane ; Nederlandstalige folder N.V. Kamoto Antwerpen,
jaren 50. (Uit collectie GD) [A4-2]
Guiller; -1949 folder met typen G87, G88, G89. (Uit: collectie
GD) ÍA4-21
Jonghi; 125 cc tlpe E2t; type D 4t; jaren 50. (Uit Cl. GD) [A4-3]
Bosóh; -magRétos FFl, FFz, FFV pour moteurs à un et deux
cylindres ; instructieboek met alle wetenswaardigheden van
magneetontstekingen. (Uit: collectie GD) [A4-14]
Bosch; -magnéto à bougie type 22 pov moteurs, fxes
monocylindriques, à march lente, avec compression inférieure à g

Kgs. (Uit collectie GD) lA4-I2l
Dé Sarello Ateliers d'électro-mécanique ; fournisseur des
Ministères de la Guerre, de la Marine et des Régions libérées . .
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M35.17

M35. 18

M35.19

M35.20

M35.21

M35.22

M36.1

M'36.2

M36.3

Iv,d36.4

M36.5

M36.6

}',[36.7

M36.8

M36.9
M36.10

M36.11
I0',d36.12

M36.13
M36.14

20

Paris ; Bosch, Perfecta . . . ; prijslijst en reparatietarieven. (Uit:
collectie GD) [A4-3]
Radior Motocyclettes Graissage Enfretien ; met afbeeldingen van
250 cc tweetakÍ enfie-tube en 500 cc kk met dubbele uitlaat
zadeltank. (Uit collectie GD) [A4-9]
Terrot OLG met stempel J. Martin Boug-de-Thizy (Rhóne). (Uit:
collectie GD) [A4-1 kleur]
René Gillet eenvoudige doch deftige folder; type Vl t25 cc 4
versnellingen en 750 cc 7 cv.; folder na 1945. (Uit collectie GD)
ÍA3-2 + A4-21
Gnóme & Rhóne; diverse folders (Uit collectie GD):
a. Partir à deux? Oui, sur un€ - R4B I25 cc. [A4-2]
b. - R4B 125 cc; folder A5; boterbriefies-papier. [A4-1]
c. - R3 en R4 125 cc; folder liggend A5 [A4-l]
d. - R2 en R3 125 cc; firmastempel Elvé s.a. Wawe. [Aa-l]
Motobécane Blocmoteurs 4 temps soupapes latérales & culbuteurs
double échappement à 2 ou 4 soupapes; ongeveer 1935 (Uit :

collectie GD; M18.3 :M802 ; vewallen) lA4-271
Terrot ; - Dijon féwier 1922; A5 folder ez over tlpen; E
(Towisme), El (à courroie directe),Ez (Sport). (Uif GD) [A4-1]
New Mup; - ses fabrications et l'incorparable Douglas ;

firmastempel G. Lefebre Paris 12' ; moteurs AMC ; q/pen LKI26,
Cl75,C4TI34, C4T135. (Uit collectie GD) [A4-2]
Peugeot; La Pl 12 et La P108; met afbeeldingen van blokken,
frames en motorfiets(delen). (Uit collectie GD) [A4- 19]
Poulain; Le -; - C55 ; le moteur de votre cyclomoteur . . .;21,1 x
13,5 cm ; origineel; 49 cc en 85 cc. (origineel) [A4-20]
Ydral ; -Blocs-moteurs et moyeux; I5,2 x23,6 cm; 125 cc
dubbele uitlaat. (origineel) [A4-16 + A3-1]
Aubier et Dunne; - 100 cc deux temps ; I2,4 x 18,0 cm ; 36 blz. .

(origineel) [A4- 18]
Peugeot ; Le vélo-moteur chemisé bloc-moteur 3 vitesses ; I2,0 x
15,8 cm ; 36 blz. (origineel) [A4-16]
VAP ; ABG -57 ; A embrayage automatique progressif ; Allumage
par Magnéclair ; L3,4 x 2l cm. (origineel) [A4-10 + A3-2]
Magneto France 1948; Magnétos types GCO, HCO, IIDCO.
(origineel) [A4-4]
Magneto France 1948; Dy.namos O en OR, (origineel) [A4-3]
Moiobécane; Bloc-moteurs 4 temps Entretien Graissage; schattting
midden jaren 30; met modellenoverzicht 822, B33A,844,844C,
855, 855C, 83, B3C,B4o B4C, 85, B5C, B3Csport, B4Csport,
B2S, B5Csport, B4CGS (Grand Sport), B5CGS (Grand Sport),
B33.Uit: collectie GD) [A4-24+ A3-2]
Benrardet; ^GS8; folder ez A4 met zwart-rood druk. [A4-1]
Bemardet; -typen GR5 capote montée et copote pliee. (Uit:
collectie GD) [A4-4]
Bemardet; -typen GS5 en 55. (Uif collectie GD) [A4-4]
Gima; diverse folders. (Uit collectie GD):



M36.15

M37.1

I0'.d37.2

M37.3

M37.3

M37.5

}/í37.6

}/í37.7

M37.8

}''d37.9

M37.10
M37.1 I

}í37.t2

a. folder 1950; typen 1252Y Ydral tweetakt; 125-3 AMC kk;
125-4 AMC kk; 175-4-CR AMC kk ; 175-4-SA AMC kk.
lA4-21b. folder A5; typen 74-125 en 84-150; de folder bevat weinig
technische informat íe. lAa -21

c. los blad A5 zonder technische informatie en éen afbeelding
over typen AMC kk 125-3,125-4,175-4 en Ydral tweetakt
L2s-4.1/\+-21

Lavalette; -BMI;19 en BML70; infonnatie over deze motortypen
voor bromfiets, kleine motorfiets en kleine scooter; Nederlands.
(Uit collectie GD) [A4-2]
Gnóme & Rhóne; folder 1939; typen Jurior, Major, Super-major,
CVz, X-750, D5. (Uit: collectie GD) [A4-12]
Motobécane "Poney"; knalgele vouwfolder 16,6 x2I,5 cm;
Nederlands. (Uit: collectie GD)[A4-2 + A3-1]
Motobécane; tarievenblaadjes rood ez; 13,5 x2I,1 cm; 1-11-19491'
1-10-1951; 1-10-1952. (Uit collectie GD)[A4-3]
Motobécane; V/illem Kaptein prachtige kleurenfolder A3 met
beschrijving van de Monoblocs SuperKick, Grand Routier en
Monobloc. (Uit: collectie GD) [A3-2]
Motobécane ; Kamoto, distributeur exclusif Anvers,
Antwerpen; Folder, iets groter dan A4 met groene randen en
groene typeaanduidingen, typen Mobystandard, Mobyclub,
Mobysport Mobysuper. lA4-21
Motobécane; Kamoto, 1955;De enige verdelers voor België
en het Groot Hertogdom Luxemburg Brussel; langwerpige
vierdelige folder met kenmerkende groene randen 16,l x 53,2
cm; met afbeeldingen als in M37.5 mÍur nu ook met de 350
cc tweecilinder. lA4-41
Motobécane; Merks Motors Breda; twee folders; een geel-
bruine ruim A4-metende folder met prijzen voor de
Superkick, Grand-Routier en Monobloc en een dunne witte
A5-folder met de prijs van de Poney en de bedragen bij een
afb etaalregeling. lA4-21
Motobécane Willem Kaptein; A5 folder op wit glanzend
papier; informatie over de 350 cc tweecilinder. lA4-21
Motobécane; tarievenblad l5 oktober 1938; dun folderblad
op rood papier; 17 ,4 x 21,8 cm. lA4-21
Motobécane Poney 60 en 125 Standard laterales.lA4-21
Motobécane; groezelige dun vouwblad graissage enfretien;
met bladen van 13,5 x21,0 cm; op voorzijde type Poney 50
cc AG2. [A4-8]
Motobécane; Kamoto; vouwblad op glad wit papier;21,9 x
16,0 cm; Franstalig; firmastempel Duval Antwerpen. [A4-5]
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M37.13

M37.14
M37.15
M37.16
M37.17
M37.17
M37.18

M'37.r9
M37.20
M37.2t

Moto's d'Hier
H67.1

H67.2

H68.1
H68.2

H68.3

H68.4

H68.s

H68.6

Motobécane; zeer vergeeld blad met blauwe druk iets groter
dan A4 met afbeelding Poney 60; Franstalig. lA4-21
Motobécane modellenoverzicht april I 939 lA3-21
Motobécane modellenoverzicht oktober I 949 lA3-21
Motobécane modellenoverzicht november I 95 I lA3-21
Motobécane modellenoverzicht oktober I 952 lA3-21
Motobécane modellenoverzicht oktober I 953 lA3-21
Paloma; matige kopie van een kopie; oktober 1954; types
P1250,PI250L, P705, P705L, P500, P500L; Frans. lA4-21
Terrot; tarievenblad oranjerood velletje; 2 juni 1938. lA4-21
Terrot; A4 dz met rood/zwartdruk l95l . ÍA4-2)
Revue Technique Motocycliste; supplément au numéro du
salon 1950 met interessante informatie over voitureffe
Rayonnah, René Gillet 250 cc, Ultima 175 cc, Jonghi 125
ACT, La Motopousse de Paul Vallée, Bernardet250 cc, Le
Scoto, Biscooter Voisin (petite voiture), Deshais voiturette en
op achterzijde prijslijst (tarievenblad) van alle modellen.
lA4-41

Motobécane B5 L929 viercilinder en 87, tevens Motoconfort;
"Dossiers Oublies". (11 - 12)
Millet; Félix -; Inventeur connu, homme méconnu; historique;
afbeeldingen van een tricycle 1889 en bicyclette à moteur 1895,
gestorven in schoonheid. (24 - 25)
Automédon; Salon du Bourget 2003; verslag van een beurs. (3)
Motobécane 8'rassemblement Garidech; verslag van een
clubbijeenkomst R44TL 1938; foto rechterkant V4C tweecilinder
1947 prototype V 350 cc kk in lengterichting. (8)
Musée de Marseille; verslag. (I2) met foto van Nougier 500 4
cilinder 1954 5 versnellingen; foto linkerkant.
Perrin; Youenn Bretagne; Amoureux des anciennes; profession
restaurateur de motocyclettes. (13 -14)
Paris; Parijs; La motocyclette dans les années vingt; met zes foto's
met sfeerbeelden uit de jaren 20 lul--.(14 - 15)
Paris Nice 1928; Le rallye neige et glace; artikel met 10 foto's:

Delage kk (foto rechtsonder; rechterkant)
La Grimpeur riemaandrijving. (foto midden; rechterkant)
Dollar 175 cc 2x; (foto linksonder; linkerkant)
New Map JAP sv (foto rechtsmidden; rechterkant)

Krantenknipsels La Vie de la Moto
LVM648 Motobécane 1923 - 2003; "80 ans de -; dossier; veel afbeeldingen.

lA4-111 (No. 338; 6-2003)
LVM650 Clément 656 cc tweecilinder 1903; "Essai 565 -bicylindre 1903".

lA4-81 CNo. 341; 8-2003)
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LVM651

LVM652

LVM653

D6

Alcyon 350 Super Sport luxe 1930; esaai. [A4-9] (No. 339; 6-
2003)
Charollais; Boruse à Paray-le-Mondial met afbeelding Benoit-
Gonin 750 cc 19 13 rechterkant . lA4-21(No. 340; 7 -2003)
Terrot; Les 125 et I75 cc - à culbuteurs, 1947/196I ; modellen
Tounroi, Tenace EP SEP, ETD, ET . [A4-8] (No. 340;7-2003)

Monet & Goyon A3-reclamemap uniek exemplaar met nxart-
wit geretoucheerde foto's; hoge kwaliteit kleurenkopieën. (Uit:
collectie GD) [A3-121 Typen: P 2cv 2t; Z 2cv 2t; ZC 2cv 2t; ZS2
2cvYz Grand Prix ; ZSC 175 cc 2tGrand Prix ; RL3C en RL4C 250
cc en 350 cc 2t ; idemSuper Confort ; MCC MAG 350 cc MC5
500 cc Super-Tourisme ; MCSC 350 cc MAG; MCS5 500 cc
MAG ; ZD Dame et Eclésiastique 2cv ; GZ 2cv L'Auto-Mouche.

Rosmalen Attijd Een Spektakel
Het eerste weekend van
januari 2004 is voor de
organisatie van de Interna-
tionale Oldtimerbeurs te
Rosmalen altijd een groot
succes.
Het schijnt zo te zijn dat als
de Club Franse Motoren niet
met een stand vertegen-
woordigd is, de organisatie
overweegt om de beurs niet
door te laten gaan. Het was
een zéér goed bezochte beurs.
De zater dag kenmerkt e zích
als een koopdag terwijl de
zondag een echte kijkdag
was.
Zaterdag in alle woegte
hebben de clubstand-

opbouwers eens flink in de handen gespuugd om weer een flink stuk vakwerk
weg te zetterL.
Naast een groep clubstandopbouwers heeft de CFM natuurlijk ook een ploeg die
gespecialiseerd is in afbreken. Dit zijn dus de clubstandafbrekers.
De club stand frok weer veel belangstelling en was in tegenstelling tot de
overbuurman meer "open" voor een ieder die ook naar de kleine verborgen
details wilde kijken. Het was dus de overbuurman, een stand met Duitse
griindlichkeit en alles strikt op een rechte lijn neergezet, met de meetlat en
vervolgens met schriklint afgezet. U kunt zich hier wel iets bij voorstellen als

De Nedcrlandse Motobécane, Kaptein, van Richard
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men de bijgevoegde
foto ziet en verder weet
wat de inhoud is van
iets met "De Franse
Slag" doen.
Natuurlijk waren er
weer een kleine tiental
nieuwe leden te noteren
wat altijd ean goede
zaak is voor de CFM.
Zoals gemeld zaterdag
was een echte koopdag
wat ook te merken was
op de clubstand met de
verkoop van de diverse
documentatie.
De zondag was ook
zeer gezellig met veel
aanloop op de stand en
veel wagenstellers,

detailkij kers, toekomstige c oncturentie?, en snoepers.
Snoepers?? Ja snoepers want op beide dagen was de catering al in alle vroegte
begonnen met het maken van een "Pachade aux pruneax" en het snijden van een
*Paté de Campagle ", de wrjn een de Franse kazen ontbraken natuurlijk ook
niet.

"'WnfrÈH

trï
Een ieder die de stand in
Rosmalen niet heeft
bewonderd zal toch naar
Woerden moeten komen
op 11 september 2004
waar de CFM de eerste
prljs voor de " Mooiste
Clubstand" gaat
verdedigen. Alle
opbouwende en
afbrekende leden
hartelijk dank en tot
ziens in V/oerden of
waar dan ook.

De motoren en decoratie
zíjnverzorgd door

r:;p... \,1

Richard van de Plas (Koehler Escoffier BMA; Nederlandse Motobécane,
Kaptein, Griffon en Ravat) en Rien Neels (La Moto Inconnu, Terrot BMA,
BM I Motobécane en La Frangaise Diamant).

De feestdis
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20 maart 2004
Sleuteldag CFM Heerde

Gebruik het bij gevoegde inschrij fformulier
en neem te bewerken onderdelen mee.
Tevens mogelijkheid tot ruil, in- en verkoop van
onderdelen.

27 lVlaar1,2004
MotormarleÍ te Hardenberg

3 april 2004
Motorbeurs te Barneveld; enfree: 5 euro; 9-16 uur

18 april 2004
Motorbeurs Brabanthal te Leuven l0-18 uw

25 april 2004
Horse Power Run
Leek-Assen-Leek
Deelname van motoren tot en met 1914 (en B klassetot en met 1920)
Inlichtingen: \il/illem Pol (0592) 61.24.86

15 en t 6 mei 2004
Styl'son treffen Winterswijk (zie advertentie in deze Peu)
Vrij dagavond verzamelen, zater dag rit, zondag VMC -rit.
Inlichtingen: Gerry en Benny Bruntink
0543-5 141 35 of mobiel 06- 13614888
stylson200 1 @hefiret.nl

22 en 23 mei 2004
Coupes Moto Legende
Dij on Prenois Bourgogne.
De CFM probeert leden overnachtingsmogelijkheid te bieden in
de buurt van het circuit. Via het los bijgevoegd inschrijfformulier
(mag ook per mail) kunt u aangeven van welke diensten u gebruik
wenst te maken.

21 augustus 2004
Oldtimerdag Hattem
Diverse voertuigen en stationaire motoren
Vanaf 10 uur verzamelen (Tenein Saturn Petfood Stadslaan)
Vertrek rit 11.30 uur. Deelnemer € 5,:
(038) 444.2s.s6 k.polk@ l2move.nl
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4 september 2004
Jaarrit CFM; gecombineerd met Clubweekend CFM
In het echte groene hart van Nederland; op de Veluwe dus!
Volg de informatie op de site en in het clubblad.
Niet leden met een (Franse) motor van harte welkom via
voorinschrijving; parhers en kinderen uiteraard ook.

11 september 2004
Nationaal Veteraan Treffen Woerden Centrum. Veel motoren,
onderdelen, clubstands, gezellige drukte. Liefhebbers kunnen ook
een kleine rit maken met hun motor, individueel of in
groepsverband. De CFM zal (onder voorbehoud) aanwezígzijn
met een stand. h 2003 winnaar voor de mooiste stand, dus adel
verplicht!

2 en3 oktober 2004
Motor-Oldtimer Ruilbeurs te Wiekevorst (Heist o/d Berg); inkom 3 euro;
l0-18 uur

23 en 24 oktober 2004
Motorbeurs te Gierle (B) bij Turnhout; l0 - 18 uur

Aanvullingen en verbeteringen ledenlijst
Bijgewerkt tot en met 25 februari 2004 Door: Peter Mosseveld

200401-02 J.L.M. 'Wezendonk, Bleekdonk 2,6913 AT Aerdt.
(03 16) 24.7 L.Ll britishwheels@hotmail.com

200402-01 R. Van de Kolk, Prins Clauslaan 4,7242 GS Lochem.
(0573) 2s.2s.49

200402-02 H.J. V/iersma, Onder de Linden8,724I EL Lochem.
(0573) 2s.14.78

200402-03 G.A.C. Akkermans, Noortstraat 20, 4703 ST Roosendaal.
(0 I 65) 54.97 .36 serard. akkermans@concepts.nl

200401-01 T. Hooijkaas, Rembrandtstraat 38,4003 KW Tiel.
(0344) 61.60.84
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De motorbladen
ln de kersttijd heb ik weer diverse motorbladen in mrjn handen gehad. Ik kijk
natuurlijk altijd welke informatie bruikbaar is voor de Peu. Dit keer vielen twee
onderwerpen op:

TWN
In de VMC
c lubmededelingen december
Nr. 477 stond een "special"
over T'WN, Triumph Werke
Niirnberg. Dit is een zeer oud
Duits motormerk dat in den
beginne nauwe zakelijke
relaties had met de
beroemdere fabriek in
Engeland. In Engeland start
de uit Numberg
geëmigreerde Siegfried
Bettman een handel in
machines en fietsen. Toen
daar wat geld mee was
verdiend, en het naar meer
smaakte, is met Moritz
Schulte in Covenfiy de
fietsenfabriek Triumph Cycle
& Co opgericht. De handel
werd uitgebreid naar hun
geboortestad Niirnberg in
1896 waaÍ ze ook een
fietsenfabriek startten. In de
begintijd zocht men naar een betrouwbaar blokje om niet meer te hoeven
fiappen. Minerva uit Antwerpen leverde voldoende befrouwbare inbouwblokjes.
In 1902 wordt in een motor een blok uit de Aachener Stahlwarenfabrik
toegepast naar een licentie van Werner uit Parijs. Dit blokje 65 x 7l krijgt de
naam Fafrrir.

Rond 1905 moet er een tweecilinder op de markÍ komen. Daarvoor worden de
blokken van Peugeot ingebouwd. Het schijnt dat er ook eencilinders ingebouwd
werden. Ír Engeland verloopt de verkoop veel beter dan in Duitsland en
Siegfried houdt het in Duitsland voor gezien. Er worden nog enkele aardige
redenen gegeven waarom het in Duitsland nret zo goed liep:
. de belastingwetgeving was zo dat motoren als luxe-artikelen werden

beschouwd en dus hoog worden belast.
. motoren zljn gevaarlijk, de schuld bij ongelukken wordt "altijd" bij de

motorrijder gelegd
r pe Duitse bevolkingzíet een motor niet als vervoermiddel maar als

Sport.

'*o4ffi***u

ffftr#Ëilil tË)SS
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Opmerkelijk is nog een Duitse Triumph 1906 met de volgende naam op de tank:
La Parisienne. Zowel de naam Triumph als La Parisienne kon dus op de tank
prrjken. Op z'n minst opvallend.

Na de oorlog komt in 1919 de eerste volledig Duitse motor op de markÍ.
Midden twintiger jaren worden weer zurare motoren gemaakt met sportieve
Triumph blokken uit Engeland. Als rond 1930 de krachtbronnen niet meer
worden besteld maar in Zwitserland, bij MAG, is de relatie definitief kapot en
dit leidt uiteindelijk tot de naam TwN.

Uit dit artikel komt mooi naar voren dat de motorfietsontwikkeling zeer dicht in
onze omgeving heeft plaats gevonden. Frankrijk was in den beginne koploper in
de motorfietsontwikkeling. Leuk om weer eens te realiseren. Overigens waÍen
ze die koppositie wel snel kwijt.

trFM daanRIT EN EUUelrryEEKIND
De Veluwe
4 september

Meer nieuws in Peu 49
(laatste nieuws op de site: www.clubfransemotoren.nl)
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Koopgids 2004
Het eerste nummer van Motor, een super dik nummer, heeft wel een erg
eenvoudige vulling gekregen. Een compleet modellenoverzicht van alle
leverbare typen motoren in Nederland, vier per pagina, en van allen een
kleurenplaatje,60bladzijden in totaal. Wat zou er aan Franse motoren instaan?
Voxan met vier motoren is geen verrassing. Misschien ben ik beurvloed, maar
de Caferacer en de Boxer VB I vind ik erg mooi. De Roadster en de Scrambler
zijn niet aan mij besteed. Verontrustend is het wel dat Greenib nog geen prijzen
kan noemen en "hoopt dat de problemen voorbij" zijn. We zullen zien.

Opvallender is het nieuws over Peugeot. Er staan drie lichte modelle,n afgebeeld,
de Vivacity 100, een stadsscooter, de Speedfight 100, iets luxer dan de
voorganger, wat sportiever en nu ook een schijfrem in het achterwiel.

De Elyseo 125 heeft net als de
anderen een tweetakÍmotor
maar hier komt de ontwerper
van het pientere pookje even
om de hoek kijken. De CVT-
riem van van Doorne is hierin
toegepast. CVT betekent
Continue Variabele
Transmissie. Door middel van
twee poelies het wisselende
omtrekken, verbonden met een
duwriem, wordt de
overbrengmg traploos geregeld.
Een mooi stukje Nederlandse
techniek in een Franse

bromscooter. Uiterlijk zien ze er alle drie uit als de scooters waar je de jongeren
de fietspaden mee onveilig ziet maken. De redactie sprak zijn spijt uit dat de
importeur niet de Peugeot Jet Force I25 met turbo-blokje in Nederland uitbracht

INT. ÍfLDTIMER TNTFFTN MTTTcIREN
8 augustus 2004; veruamelen tussen 8.30 en 10.00 urn; € 6,50

Piene Hertogs Tel./Fax: 089147 .21.67 België 3960 BEEK-BREE

en de Satelis 600 in het "scooterse
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fnvesteren?
Door: Rien Neels
In februari op de achtste en de negende was er weer een bews in het Belgische
Wieze.
Het thema was deze keer motoren van Indian en Harley Davidson.
Ondanks de mooie opstelling met alles erop en eraan was er eigenlijk niet echt
veel aandacht voor deze motoren.
De lndians lavamen uit Zwolle van Tony Leenes.
Je hoort op beurzen nogal eens dat alles duur is of steeds duurder wordt.

Wat dacht u van 1050 eurootjes
voor een V-blok van René
Gillet voor op de schoorsteen.
Er lag ook nog een Zedel en
een V/erner motorblok te koop.
Ook deze prijzen logen er niet
om.
Met wat snuffelwerk in diverse
bakken kwam ik voor onze
Documentist nog een Tarif de
Pièces Détachées tegen van een
Terrot ]!l3M. GebruilÍ maar
nog goed.
Een verdere rondgang leverde
nog twee benzinekranen op en
een handje vol aan nieuwe
Giirtrer gliceurs, sproeiers, op.

Ook Johan S, zie Peu 47, komt
naar Woerden om de

van de cFM aan te saan. Dit op uitnodigins van ;:i:H""ttlÏ.1*ï"ïlubstand
Nationaal Veteraan Treffen.
Er was natuurlijk weer van alles te koop maa{ het meeste was toch met iets meer
werk, zoals een ontbrekende magneet,carburateur etc. Alleen zo'nrestauratie
object houd je wel iets langer van de sfiaat.
Zou de spoeling drmner worden of is er een speciale beleggingsbeurs voor
onderdelen van Franse Motoren? +

Electrische Rij wiel-L antaarns
uit: Kampioen 1898
Geselecteerd: Wim Janssen
Het medevoeren van electriciteit in accumulatoren voor verlichting is niet
nieuw, muur stellig wel het nieuwste is: het opwekken van elecfriciteit door het
rijwiel zelfl, Zoals gewoonlijk komt deze toepassing ook al weder uit Amerika.
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In een cilindervormige bus, ruim 7,5 cm lang en 5 cm breed, bevindt zich een
dynamo, waarvan de draden uitkomen bij een gewoon gloeilampje met reflector.
De dynamo is met een strop aan de vork zodanig vastgemaakÍ, dat de band van
het wiel hem even aanraakt. De dynamo begint door het omwentelen van het
wiel rond te draaien en ontwikkelt daardoor een voldoende stroom om goed licht
te geven.

Waar?
uit: Kampioen 1898
Geselecteerd: Wim Janssen
Nog steeds is de waag niet opgelost waar een dame op een tandem moet zitten:
voor of achter. Een der antwoorden is: dames, die nog al hun eigen haar hebben,
moeten voor zitten, dames met valse vlechten of pruik achter.

Rood achterlicht achterop!
uit: Kampioen 1900
Geselecteerd: Wim Janssen
Twee Franse autoriteiten dringen beiden
aan op het voeren van een rood licht
achter op een automobiel. Het verkeer op
de wegen verandert gaandeweg van aard;
de ommekeer, die nu reeds plaats heeft,
zal zeker in de volgende jaren nog
grondiger worden - het is inderdaad
zinledig om voor zeer zwaÍe wachten
paarden te spannen wanneer dezelfde
arbeid met mechanische middelen beter
en goedkoper volbracht wordt - men kan
verwachten dat de automobiel zeer
algemeen zal worden en de nieuwe
omstandigheden vereisen nieuwe
voorzlenmgen.
Thans zijn automobielen in de regel nog
luidruchtige voertuigen, die men in de
verte kan horen aankomen; maar
sommige, zeeÍ geperfectioneerde en
kostbare modellen zijn feitelijk
geruisloos. Het geval kan zich dus
voordoen dat men, op een donkere nacht en bijvoorbeeld met de wind mee,
achter 21k een wagen aanrijdende, de nabijheid daarvan in het minst niet
vennoedt. Zowelvoor zijn eigen zekerheid als ter wille van voertuigen, die hem
volgen, zou de chauffeur een rood licht achteruit moeten doen schijnen. Wij
willen nog verder gaan en stellen dat het voeren van een rood licht achteruit
overal en voor iedere wagen verplicht behoorde te worden gemaakt! +
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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
Íum over houden ook. ril/e organiseren enkele bijeen-
komsten, een jaarit en we beheren documentatie in
een documentatiecentrrm.

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

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

Secretaris:
A{an Griffroen, 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

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

Eindredactie "Peu"+ inhoud site + beheerder documentatiecentrum:
Paul Jonkm an*, Zonnenbergstr 33, 7 384 DK rWilp-Achterhoek. (05 5 ) 323 .26.67

Algemeen bestuurslid:
V/il Streep,Zoelenseweg 1,4003 EK Tiel. (0344) 68.20.21
RienNeels, Margrietlaan 8,5165 TA V/aspik. (0416) 31.20.01

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

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

Gegevens CFM:
o fid: €15,: (of vanaf I aug. €,22,50 voor lY, jnr)
. Geld overmaken: 377 .32 .84. 80 CFM, Pieter Zeemanlaan43,Zwolle
. QFM-Documentatie-centnrm: (CFM-DC) Bezoeken op afspraak. (055)

323.26.67. Laatste nieuws, actuele agenda, inschrijfformulier: rvrvw.clubfransemotoren.nl

sruiting kopij: Uiterlijk ma. 14 juni 2004 of bel!
Kopij: Geltpt, gefaxt of geschreven, nog liever op diskette of per E-

mail.
E-mail-kopij : clubfransemotoren@planet.nl


