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Redacteur 
We vallen maar meteen met de deur in huis. Voor u 

ligt alweer de 53
e
 Peu. Het blad van de Club Franse 

Motoren waarvan Gert Dumbar, clublid, ontwerper 

van het logo (zie hiernaast) en tekstschrijver, eens zei: 

Dit is prima zo, zo hoort een clubblad er uit te zien. 

Daar heeft Paul Jonkman zich aan gehouden. Als al 

deze Peu’s bebundeld zouden worden werd het een 15 

cm dik boek. Wat begon als een gestencild A4tje is nu 

al weer vele jaren een volwaardig blad met tips, res-

tauratieverslagen, ritverslagen, vertaalde artikelen en een activiteitenover-

zicht.  

Het samenstellen van de Peu bestaat uit een aantal activiteiten zoals: coördi-

natie, redactie, layout, advertenties, drukken en verzending. Kortom teveel 

voor Paul Jonkman en Peter Mosseveld. We zijn opzoek naar clubleden die 

één of meerdere taken van hen willen overnemen. 

 

Heb je deskundigheid of zin om je steentje bij te  dragen vul dan geheel vrij-

blijvend de bon in, die los bijgevoegd is. Afhankelijk van het soort aanmel-

dingen kunnen we dan in goed overleg taken verdelen. 

 

We zijn bewust een klein beetje vaag over de werkverdeling. Het is van groot 

belang dat de mensen die zich aanmelden, die dingen kunnen gaan doen waar 

ze het beste in zijn. Als we vooraf  de taken zouden beschrijven, dan heb je 

grote kans dat niemand denkt: “dat past bij mij”.  

 

Aarzel niet om contact op te nemen, eventueel vult u alleen uw adresgege-

vens in. Meer clubnieuws op bladzijde 9. 

 

Het bestuur van de CFM ◄ 

 

 

Sleuteldag 2005. 

Geweldig genoten!! 

Door:  Rob Stevelmans 

Ook dit jaar was Marius Brouwer gastheer voor de Club Franse Motoren in 

zijn bedrijf Metaalmorfose te Heerde. Ofschoon ik al meerdere malen bij 

Marius was geweest, liet ik mij, in grote tegenstelling tot mijn gevoel, verlei-

den om de routebeschrijving te volgen. Gelukkig was ik vroeg vertrokken 
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want afslag Heerde Noord bleek niet te bestaan. Aangezien ik vanaf het zui-

den kwam kan je 

zelf wel invullen 

dat de afslagen met 

een relatie tot Heer-

de, opeens verdwe-

nen waren. Aange-

zien ik al lang uit-

keek naar een dag 

heerlijk praktisch 

aan de slag had dit 

kleine opstakel geen 

enkele invloed op 

mijn humeur. Leren 

door dingen zelf te 

doen, voorzien van 

vakkundige bijstand 

en coaching, wat 

wil je ook nog meer 

als hobbyist!  

 

Na een kopje koffie 

en elkaar begroet te 

hebben, werd door 

Ton uitgelegd wat 

precies de bedoe-

ling was. Allereerst 

gaf hij aan dat Wil wegens privé omstandigheden helaas verstek moest laten 

gaan. Aan de ongeveer 30 deelnemers werd uitgelegd wat het tijdschema van 

de dag was en hoe een en ander zou gaan verlopen. De groep werd allereerst 

in tweeën gesplitst. Overigens is mij gedurende de gehele dag niet duidelijk 

geworden waar deze tweedeling voor was. Achteraf denk ik dat het iets met 

corvee of frikadellen te maken had. Ook werd nogmaals aangegeven dat een 

ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid. Iets waar ik  toch beter 

naar had moeten luisteren want aan het eind van de dag was ik volgens mij 

de enige die in de verbandtrommel was geweest. Een slijptol bleek toch wat 

overijverig met mijn vinger aan de haal te zijn gegaan (valt wel mee trou-

wens). 

Marius ging aan het grootste gedeelte van de groep de theoretische achter-

gronden uitleggen van lassen en buigen. Zaken als veiligheid, CO2 lassen, 

Tig lassen, hardsolderen en het buigen van staal werden door hem behandeld. 
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Het leuke van het geheel was, dat je het daarna allemaal in zijn bedrijf  zelf 

kon gaan proberen. 

Een aantal clubleden maakten echter tijdens het hoorcollege van Marius met-
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een gebruik van de medewerkers die bereid waren op hun vrije zaterdag om 

ons te helpen. Hulde aan deze heel aardige en behulpzame mannen!! Het was 

best grappig om te zien hoe doelgericht een aantal clubleden gebruik wilde 

en ging maken van de geboden faciliteiten en personeel. Kratjes vol onderde-

len werden aangesleept.  

Om een indruk te krijgen van wat er al zo werd gedaan, een kleine opsom-

ming: Stralen van onderdelen, polijsten, lassen van gescheurde plaatwerkde-

len, het buigen van sturen en uitlaatbochten, het maken van een uitlaatdem-

per in staal, het lassen van aluminium dempers, repareren van koelribben, het 

kralen en zetten van plaatwerk, etc. Zelfs heb ik kunnen waarnemen dat en-

kele motorvreemde zaken werden vervaardigd. Wat dacht u van een pijp 

voor een kachel en onderdelen van een jeep. Ik heb echter wel begrepen dat 

het ging om een Franse kachel en dat die jeep ook wel eens door Frankrijk 

moet hebben gereden. Geen probleem dus. Tijdens het werk werd ook hier en 

daar wat kofferbakverkoop gepleegd. Alhoewel Rob Kwist de meegebrachte 

koffers niet wist te verkopen leverde het mij nog wel een pothelmpje op die 

zelfs groot genoeg bleek voor mijn schedelomvang. 

Aan het eind van de dag konden we moe maar voldaan de balans opmaken. 

Veel geleerd en vooral veel gedaan. In een gastvrije omgeving, Marius weer 

bedankt !, hebben veel clubleden veel van elkaar en van de aanwezige vak-

mensen geleerd. Het heeft ook veel producten opgeleverd waardoor men 

weer verder kan. Het meest vreemde product was echter het kunstwerk dat 

spontaan is ontstaan. Doordat velen leerden lassen en een stukje toevoegden 

aan de creatie, ontstond een metaalsculptuur die volgens mij in de beelden-

tuin van het Kröller Muller niet zou misstaan. We hebben hem achtergelaten 

als aandenken aan de CFM. 

Al met al een zeer geslaagde dag die uitstekend door Marius , Wil en Ton 

was voorbereid. Voor herhaling vatbaar. 

Met vriendelijke groet,    Rob. ◄ 
  

Merktekens op de benzinetank 
Een reactie op het artikel van Henk ten Berge 

Door: Wim Janssen uit Oss 

Henk schreef in Peu 52: 

Bij het restaureren van mijn HST . . . .blijkt van koper te zijn,iets wat mij 

verwonderde . . . . 

De motor is mij verkocht als zijnde bouwjaar 1929, maar wanneer ik het 

framenummer100994 vergelijk met de lijst uit Fenautriques dan zou dit 

begin 1930 kunnen zijn. 
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Bij het schoonma-

ken van de tank 

kom ik aan de on-

derzijde in het sta-

len gedeelte een in-

geponste stempel 

tegen bestaande uit 

twee delen eerst 

een ovaal waarin 

de letters FIH 

staan met daar on-

der 8 V 30. Het eer-

ste zal de fabrikant 

van de tank zijn en 

het tweede zou kunnen betekenen dat de tank geproduceerd is op 8 augus-

tus 1930. Dit zou dus kunnen betekenen dat de motor van halfweg 1930 is. 

Mijn vraag hierin is dus wat betekent dit voor het werkelijke bouwjaar van 

de motor en is er iets meer bekend over de fabrikant van de tank? 

 

Hierbij een reactie op de opmerking van Henk ten Berge over de merktekens 

op de benzinetank van zijn Terrot HST in Peu de Tout 52. 

Het bovendeel van de benzinetank is gemaakt van 1,5 mm messing (15/10 

laiton). Dit staat op bladzijde 75 van het boek van Fenautriques over het type 

H van Terrot. Bij het schoonmaken en repareren van Terrot - en Magnat & 

Debontanks ben ik dat soort tekens ook tegengekomen. Op de Magnat & 

Debontank staat IK33 en 1314 ingeslagen en ook FIH. 1933 is zeker het 

bouwjaar; het klopt met het type PMU en ook de lijst framenummers en 

bouwjaren. De tank is vrijwel 100% zeker nog de originele tank. Op de Ter-

rottank staat 10L31. De aanname, dat het bouwjaar 1931 is, klopt in dit geval 

niet. De aanwezigheid van bevestigingspunten voor knierubbers en stuur-

demper, klopt niet voor het type PU, welke pas in 1933 op de markt kwam. 

Wat betreft de lijst van Fenautriques met framenummers en bouwjaren: ik 

kan me voorstellen, dat een fabrikant het nieuwe jaar begint met “mooie” 

nummers, zoals 47001, 59001 of 20001 enzovoorts. Maar om het jaar met 

mooie ronde getallen af te sluiten, dat lijkt me sterk…. 

Misschien helpt de volgende informatie bij de datering. Het blad Moto Cy-

clettiste van december 1977 geeft een overzicht van het type H van Terrot. Er 

staat te lezen, dat het type HST in juli 1929 geïntroduceerd werd. Wijzigin-

gen waren de vergroting van de benzinetank van 10 naar 11 liter; de olie-

pomp was van Best and Lloyd, met ingebouwd kijkglas. In 1930 werd dat 

Gürtner Milers en kwam er ook een andere olietank, met de vulopening aan 

de voorkant in plaats van opzij. Ook staat er vermeld, dat Terrot in januari 
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1930 tijdens de expositie aankondigde de 100.000ste machine gebouwd te 

hebben. Bouwjaar 1930 is dan wel waarschijnlijk juist voor het framenum-

mer 100.994. 

Overigens komen letters en cijfers ook voor op olietanks. Een plaatsgenoot 

(Jo Vossenberg) heeft ook een HST onderhanden. Hij vond op de bodem van 

de tank AH en 5A29. Het framenummer duidt op 1928, wat weer niet klopt 

met het voorgaande verhaal. Zeker is wel, dat hij een van de eerste motoren 

van het type HST heeft.  Groeten, Wim. ◄ 

 

 

Een vergissing? 
Door:  Eef Jansen 

Enige tijd geleden stond in de Peu een advertentie voor een as van een Ter-

rot. Ik had er nog eentje liggen, die in goede staat was, met kogels en cups 

compleet. Ik heb dus de persoon in kwestie gebeld en het hem aangeboden 

voor nul, nul euro. Ik dacht: als je iemand blij kunt maken waarom niet? 

Door hem werd het voorstel gedaan om dan tenminste de portokosten te beta-

len. Ik moest er maar een briefje bij in doen met mijn rekeningnummer.  

U raadt het al, nooit meer wat van gehoord, nog geen bedankje.  

 

Naschrift redactie: 

Door: Paul Jonkman 

Er bestaat een kans dat hier een slordigheid in het spel is, gewoon vergeten 

te reageren. Dat mag niet, maar het kan iedereen overkomen. Het kan ook 

zijn dat er geen duidelijke afspraak is gemaakt, daar lijkt het in dit voor-

beeld ook wel een beetje op. Toch zou een bedankje op z’n minst op zijn 

plaats zijn geweest. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om dit 

soort onderdelen te bemachtigen. Het is toch fantastisch dat leden dit voor 

elkaar over hebben (en dan du tout au tout gratuit). 

Ik kan me voorstellen dat er na het lezen van dit stukje twee mensen met 

een kwaaie kop zitten: dat is niet nodig, bel even naar elkaar en zorg dat we 

een club blijven waar dit soort dingen “gewoon” zijn om te doen. 

Het bovenstaande is niet geschreven om iemand na te wijzen, het is slechts 

bedoeld als “omgangstip”. Laten we hopen dat er niet teveel van dit soort 

problemen binnen komen bij de redactie. 

Ten slotte: iemand zou zich af kunnen vragen: waarom belde Eef dat club-

lid dan alsnog niet even op? Tja, daar zou ik ook niet zo’n zin in hebben 

gehad . . . . . ◄ 
(De naam van het betreffende clublid is niet bij de redactie bekend) 
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www.nationaalveteraantreffen.com 
Door:  Maarten Verkleij 

Zoals misschien bekend ben ik lid van de CFM en organisator in Woerden. 

Ik heb zelf een Terrot HS 350 cc zijklepper “entre tube” uit 1927 (zie foto 

hieronder). Op bovenstaand internetadres kunt u veel vinden over ons eve-

nement in het hart van Woerden op zaterdag 17 september 2005. Voorts is 

hieronder nog een oproep geplaatst vanuit de organisatie. Wie weet levert 

ons dat nog wat extra helpende handen.  

Met vriendelijke groet, Maarten.  

 

Hallo Klasieke Tweewielerliefhebber. 
Door: Eric Albers 

Van: Organisatie Nationaal Veteraan Treffen 

Dit jaar vindt wederom het Nationaal Veteraan Treffen plaats in Woerden, 

Ditmaal op 17 september. De voorbereidingen voor dit spektakel zijn inmid-

dels al in volle gang. Er is echter één ding: omdat het evenement nog steeds 

groeit en groeit 

is er inmiddels een beetje tekort aan het aantal helpende handen om een en 

ander tot een succes te maken. Kortom, het NVT is dringend op zoek naar 

vrijwilligers! die wellicht de handen uit de mouwen willen steken. 

Wilt u deze oproep in uw clubblad plaatsen?  Wie weet zijn er binnen uw 
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club mensen die hier iets voor voelen, en het Nationaal Veteraan Treffen is 

ermee gered! 

Alvast bedankt en tot ziens op het komende Nationaal Veteraan Treffen! ◄ 

 

Beste medesleutelaars 
Door  Wil Streep (voorzitter) 

Op zaterdag 12 juni hebben we weer een bestuursver-

gadering gehad en nu in Oosterhout bij Rien Neels en 

wel in zijn nieuwe hobbywerkplaats.  

 

Wat noem je eigenlijk nog een hobbywerkplaats?  
Een schitterende hal met keuken, toilet, een nostalgische huiskamer, kantoor, 

magazijn en ook nog een museumgedeelte met diverse oude Franse motoren 

en een werkvloer met draaibank. Iedereen keek zijn ogen uit en zal stiekem 

wel een beetje jaloers zijn geweest. Ieder lid van de CFM is overigens van 

harte welkom bij Rien en zijn vrouw Anne. (zie achterzijde van de Peu voor 

de gegevens) 

Opvolging Paul Jonkman 

De vergadering had als hoofdthema de opvolging van Paul Jonkman. Zoals al 

eerder is vermeld heeft Paul privé een zwaardere job aanvaard en moet een 

aantal taken afstoten c.q. verminderen. 

Paul was vooral verantwoordelijk voor het documentatiecentrum en de Peu 

de Tout. We hebben een en ander goed op de rij gezet en gaan op zoek naar 

medevrijwilligers die wat tijd en inzet willen geven aan de Peu.  

Arjan Griffioen doet hiertoe een oproep in deze Peu (zie bladzijde 3). Ik kan 

een ding garanderen: de bestuursclub is een gezellige club, getuige b.v. de rit 

die Rien in de omgeving had uitgezet en de meer dan overvloedige dis die 

Anne ons  voorschotelde.( kijk ook eens op onze site waar een fotoreportage 

daarvan is te zien )  

Opvolging Rob Stevelmans 

Tevens zijn wij op zoek naar een opvolger voor Rob Stevelmans die na zo-

veel jaar plaats wil maken voor een ander. Een vrijwilligersbestuur moet zich 

regelmatig vernieuwen om 

enthousiast en alert te blijven .Ook anderen moeten eens een keer de kar 

trekken. Hopelijk voelt iemand zich aangesproken. Je kunt altijd bellen naar 

een van ons voor informatie. 
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Op de najaarsvergadering komen we er op terug met misschien meerdere 

aanmelders.  

Kampeerweekend en Jaarrit CFM 

Bij deze Peu zit ook een inschrijfformulier voor de jaarrit die wij tezamen 

met de jubilerende Hamove zullen rijden. Het weekend belooft een echte 

happening te worden van oude motoren. 

Men heeft een langdurige ervaring met rallyweekenden en een fantastische 

locatie met dito omgeving. Het kampeerveld voor de CFM is een perfect 

grasland. Ik kan alleen maar zeggen :  schrijf in .Kijk ook eens op hun site: 

www.hamove.nl. 

Rest mij jullie een ontspannen vakantie toe te wensen waar je deze ook door-

brengt en veel motorplezier op of aan de motor.  

 

Wil ◄ 

 

Contributie 2006 
Door:  Jan Horsman (penningmeester) 

Jarenlang hebben we de contributie op hetzelfde niveau 

kunnen houden, maar we ontkomen er niet aan: de con-

tributie gaat omhoog. De oorzaak moge duidelijk zijn: 

de kosten gaan in z’n algemeenheid omhoog, dus ook 

voor onze club. Tijdens de jaarvergadering 2004 werd er 

bij de bespreking van de begroting door een clublid op gewezen, dat onze re-

serve enigszins aan de krappe kant is. Tijdens deze vergadering werd er dan 

ook besloten om de contributie te verhogen naar € 17,=. Vergeleken met an-

dere clubs zitten we daarmee overigens nog relatief laag. We melden u dit 

ruim op tijd zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan. 

Met vriendelijk groeten,  Jan. ◄ 

 

www.clubfransemotoren.nl 
Door: Rien Neels en Paul Jonkman 

Enige tijd geleden zijn we overgestapt naar een nieuwe internetprovider. (is 

een bedrijf die tegen betaling ervoor zorgt dat de site van de club dag en 

nacht te lezen is op één van haar computers) Onze oude provider leverde wel 

goed werk maar werd ineens veel te duur doordat we over een grens stapten 

door de groei van onze site. Flauw was het wel, te onderhandelen viel er niet. 

Nu kenmerkt internet zich door de uitermate flexibele organisatie. Via een 
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zoekopdracht is binnen enkele minuten de geschikte concurrent gevonden. 

Uiteindelijk is alles weer geregeld en loopt alles weer. Even is het spannend 

geweest om alles over te zetten. Er zijn enkele nieuwe inschrijvers het bos 

ingestuurd. De omvang van de site is nu “onbeperkt”, de diensverlening van 

gelijk niveau. We zijn tevreden. We hopen dat u onze site regelmatig be-

zoekt, we doen ons best om de meest actuele informatie dagelijks op de site 

te zetten. Een verslag van een rit of bijeenkomst treft u niet zelden nog de-

zelfde dag op uw site. Tot ziens in onze virtuele clubomgeving.  ◄ 

 

Vernikkelen 
Door: Paul Jonkman 

Uit:  Clublbad van de VMC nr. 490 januari 2005 

Ik kwam in een klein artikeltje iets tegen dat ook veel van onze leden zal in-

teresseren: een nikkelsetje voor het thuis zelf vernikkelen van (meestel klei-

ne) onderdelen. De tip kwam van Gert Jongerden. Ik heb niet nagetrokken 

wat er geleverd wordt, een telefoontje is misschien al voldoende. 

Enige jaren geleden kon je complete nikkelsetjes kopen van een Engelsman 

op bijvoorbeeld Barneveld. Hij demonstreerde ook en je kon chemicaliën en 

hulpmiddelen bijkopen, niet goedkoop maar wel erg handig. Uit eigen erva-

ring weet ik dat je je daar voortreffelijk mee kon redden. Dit bedrijf kom ik 

de laatste jaren niet meer tegen hoewel ik op moet biechten dat mijn beursbe-

zoek de laatste jaren ook onder de maat is. Het adres: 

Fa. Drijfhout, 

Keienbergweg 12,  

1101 GB  Amsterdam 

(020) 56.48.520 of (020) 56.48.564 

Ten overvloede wil ik u er nog op wijzen dat vernikkelen behoort tot de ca-

tegorie van zeer vervuilende activiteiten. Afvalproducten en resten van nik-

kelzoutoplossingen dient u te verzamelen en bij het chemisch afval in uw 

woonplaats in te leveren, dat is in de regel geen enkel probleem dus waarom 

zou je ermee rommelen?  

De chemicaliën, waarmee gewerkt wordt, zijn niet ook erg goed voor de di-

recte gezondheid dus is het verstandig om handschoenen aan te doen - keu-

kenhandschoenen zijn in elke supermarkt te koop voor een klein bedrag - 

handen na afloop te wassen en contact met mond en handen zoveel mogelijk 

te vermijden. Chemicaliën worden door de huid (denk aan nicotinepleisters) 

en door het neusslijmvlies via het inademen (denk aan allerlei medicijnen die 

tegenwoordig opgesnoven moeten worden) vrijwel direct in het lichaam, en 

dus in het bloed opgenomen. ◄ 
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De 100 cc motor van Abier & Dunne 
Uit:   CFM-documentatiecentrum: M30.6 

Vertaling door:   Jan Horsman 

Beschrijving 

Een van de belang-

rijkste kenmerken 

van de moderne mo-

torenbouw is het ge-

bruik van aluminium 

voor een aantal be-

langrijke onderdelen 

van de motor. 

Ten opzichte van de 

gangbare vooruitgang 

in de motor industrie 

, loopt Moteurs Au-

bier & Dunne ver-

scheidene jaren voor, 

door de aluminium 

cilinder, voorzien van 

stalen bus, te introdu-

ceren. 

Dit systeem, toege-

past op onze luchtge-

koelde motoren, biedt 

vele voordelen, waar-

van de belangrijkste 

de uitstekende warm-

tegeleiding is: deze is 

namelijk ongeveer 

vier keer zo groot dan 

bij gietijzer. 

Dankzij deze goede warmtegeleiding wordt de vrijkomende warmte uit de 

verbrandingskamer zeer snel afgevoerd tot aan de uiteinden van de koelvin-

nen, waardoor een doeltreffende afkoeling verzekerd is. 

Op deze manier wordt ook de smering verbeterd: de olie vervliegt niet, waar-

door de smeereigenschappen beter bewaard blijven. 

Deze twee eigenschappen scheppen de voorwaarden voor een goed functio-

neren, voor het vermogen en de levensduur van de motor. 

 



14 

 

Het aanbrengen van de stalen bus in de cilinder   
Het toepassen van een aluminium cilinder is lange tijd niet goed mogelijk 

geweest door de moeilijkheden, die men ondervond om een stalen bus in de 

cilinder aan te brengen. Een van de  grootste problemen hierbij was het grote 

verschil in de uitzettings-coefficient van de stalen bus en de aluminium cilin-

der. 

Om een goede warmtegeleiding te waarborgen, moeten deze namelijk zeer 

goed contact maken. 

Na diepgaande studies hebben Moteurs Aubier & Dunne een praktische op-

lossing gevonden voor het aanbrengen van de bus. 

Doorsnede van de 100cc Aubier &Dunne motor type C 
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In de 100 cc motor wordt een bus van staal gebruikt. Deze wordt gehard, 

waardoor een lange levensduur gewaarborgd is. Hiermee wordt een ideaal 

oppervlak voor het bewegen van de zuiger in de aluminium cilinder ge-

vormd. Tevens kunnen hierdoor tussenschotten in de poorten aangebracht 

worden, om te voorkomen dat de zuigerveren breken. 

De bus is aan de bovenzijde voorzien van een kraag, wordt inwendig en uit-

wendig geslepen en wordt in de cilinder geperst. 

Tussen de aluminium cilinderkop en de kraag van de stalen bus wordt een 

pakking van metalloplastic aangebracht, die er voor zorgt dat de verbran-

dingskamer goed afgedicht wordt. Op deze manier worden lekkages tussen 

cilinder en de bus vermeden. 

 

 

De aluminium cilinderkop, die gemonteerd is, is zwaar uitgevoerd, waar-

door vermeden wordt dat er in de buurt van de verbrandingskamer hot spots 

Doorsnede van cilinder, welke goed de positie van de 

stalen bus laat zien 
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ontstaan. De cilinderkop is zodanig ontworpen, dat er niet snel koolaanslag 

optreedt en dat deze gemakkelijk verwijderd kan worden. 

 

De zuiger is gemaakt van een aluminium legering. Twee zuigerveren zorgen 

voor een goede afdichting. De zuiger is in de cilinder gemonteerd met een 

speling van minder dan 0.15 mm. Het zij opgemerkt, dat de toegepaste lege-

ring geen zwakke uitzettingscoëfficiënt heeft, maar een speciale samenstel-

ling ten behoeve van een goede warmtegeleiding. De uitzettingscoëfficiënt is 

bijna hetzelfde is die van puur aluminium. Ook hier wordt één van de eigen-

schappen van aluminium zeer belangrijk: de geleidbaarheid van de warmte 

van dit metaal neemt toe met de stijging van de temperatuur, terwijl die van 

gietijzer juist afneemt, onder dezelfde omstandigheden. 

 

Tijdens het rijden wordt de uitzetting van de zuiger deels gecompenseerd 

door die van de stalen bus, en deels door de afkoeling van de cilinder. Deze 

absorbeert de warmte via de zuigerwanden. Aangezien de legering van de 

zuiger een zeer goede warmtegeleider is , wordt er op deze manier voor ge-

zorgd, dat de temperatuur van de zuiger niet veel hoger is dan die van de ci-

linder. 

Aluminium cilinderkop voorzien van vele en diepe 

koelvinnen 
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De pistonpen bestaat uit chroomnikkelstaal en wordt aan de drijfstang beves-

tigd door middel van een bout. De bout loopt langs een inkeping in het mid-

den van de pistonpen en houdt hiermee de pistonpen op z’n plaats. (vertaler: 

zeer apart: zie de foto) 

Deze manier van bevestigen vereist slechts een geringe verbreding van het 

small-end, terwijl de pistonpen hiermee een veel groter loopvlak in de zuiger 

heeft. Hierdoor zal er veel minder snel slijtage optreden. 

 

Drijfstang en big-end. De drijfstang is gemaakt uit chroomnikkel staal. 

Door een moderne procédé (cementeerbad op basis van cyanide) kan de 

drijfstang met elke gewenste precisie gecementeerd worden, bij een tempera-

Krukas, drijfstang, zuiger met de speciale methode 

van bevestigen van de pistonpen 
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tuur die in de verbrandingszone heerst. Vervolgens wordt de drijfstang ge-

hard en geslepen. 

Het bigend is voorzien van rollen van hoge precisie. De krukpen van 

chroomnikkelstaal is gecementeerd en gehard en vormt daarmee het binnen-

ste deel van de lagerbaan. 

De krukas is van staal, de conische en rechte delen van de kruktappen zijn 

geslepen, terwijl de krukaslagers robuust uitgevoerd zijn met grote kogels. 

De krukas is verder zo ontworpen, dat trillingen tot een minimum beperkt 

blijven. 

 

Eindoverbrenging van type C. – Het carter bevat een tandwieloverbrenging 

met een overbrengverhouding van 1op 2,14. 

Eindoverbrenging van type D :  1 op 3,18 

Ontsteking :  vliegwielontsteking  (voorontsteking: 3,5 a 4 mm)  

Boring  49   Slag 52 millimeter. 

Gewicht: 8,6 kg. 

Koppeling (optie): De optionele plaatkoppeling is van het droge type, werkt 

zeer geleidelijk en slipt niet door. Dezelfde koppeling wordt ook op motoren 

gebruikt en heeft zich reeds sinds lang bewezen. 

 

N.B. Hoewel de koppeling zeer hanteerbaar is, is er toch enige voorzichtig-

heid vereist bij langdurige stops met draaiende motor. 

Het zal duidelijk zijn, dat een langdurig stationair lopen van de motor nadelig 

is voor de levensduur van de motor.  ◄ 

 

Bowdenkabels op lengte maken 
Uit: Hints and Tips for Motor Cyclists; oorspronkelijk uit The Motor 

Cycle (verderop in deze Peu volgen nog twee tips) 

Door: Ian Johnson 

Bij het afkorten van binnenkabels ontstaat vaak het risico dat de kabel aan 

het einde gaat rafelen. Daar is een oplossing voor die hiernaast ook wordt af-

gebeeld.  
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Neem een bout en maak door de kop een 

gat dat precies zo groot is als de dikte 

van de kabel. Klem de bout in de bank-

schroef. Steek de kabel door het gat tot 

de plek waar ze afgekort moet worden. 

Hak met een scherpe beitel de kabel af 

tot de juiste lengte. 

In de afbeelding linksboven ziet u drie 

gaten: door ze van verschillende diame-

ters te maken kunt u op die manier drie 

dikten bowdenkabels inkorten met één 

speciaal stuk gereedschap. Veel succes 

met de hobby. 

 

Als u meer van dit soort tips hebt: aarzel niet om ze naar de redactie te stu-

ren.  ◄ 

 

 

De nieuwe Bourdache 
Uit:   Motos d’Hier 

Vertaald: Paul Jonkman 

Na het standaardwerk “La motocyclet-

te en France 1914 – 1921” verhaalt 

Bourdache ons nu in twee andere be-

langrijke fasen van de geschiedenis 

van de Franse motorfiets. Eerst de rol 

tijdens de eerste wereldoorlog, en dan, 

van de ene dag op de andere de om-

schakeling naar de “vredesproductie”. 

Veel afbeeldingen, bijzondere techni-

sche oplossingen. 

Het boek bestaat uit 180 bladzijden, er 

worden 500 exemplaren gedrukt.  

 

Je kunt bestellen door een cheque van 

€ 50,00 te sturen naar Bourdache, 93 

rue Campans, 75019 Paris. ◄ 
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Advertenties  

 

Te koop boek Terrot van 1935-1962; € 38,00 + 

eventueel verzendkosten, zie afbeelding hiernaast. 

Eef Jansen 06-53-15.56.21 ◄ 

 

Te koop vooroorlogse leren beenkappen,bruin, 

zwart, riemsluiting. Ik heb er zelf 35 euro voor be-

taald maar mijn kuiten zijn te dik. 

Eef Jansen 06-53.15.56.21 ◄ 

 

 

 

 

Ik zoek: voor Terrot uit 1933 (250cc) 
Gezocht: koplamp van een Monet & Goyon S3G.  

Hans van Westrienen (0475) 57.19.89 ◄ 

 

 

Te koop Magnat Debon PMU 1933, kompleet in onderdelen, nieuw big-

end, de versnellingsbak reeds gereviseerd, met Nederlands kenteken. ◄ 

 

Te koop Terrot HST 1930, kompleet in onderdelen, nieuw big-end en  

versnellingsbak reeds gereviseerd.  ◄ 

 

Te koop Terrot HCTL 1953 oude restauratie, loopt prima, met Nederlands 

kenteken. 

Voor info over deze drie motoren bij Eric Smit: 

Bel: (0174) 24.02.19 óf  

Mail: smitsmail@hotmail.com. ◄ 
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 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 

 7201 GG Zutphen 

 (0575) 54.47.61 

 06-24.99.84.49 
 

 

 

 

Ik kan voor uw motorrestauratie het volgende betekenen: 

Lederwerk: koffertjes, tassen, riemen, zadels etc. 

Hardsoldeerklussen: reparatie frames, vorken. 

Revisie oliepompen, smeersystemen. 

Lakrestauratie van tank, spatbord, biezen, . . . 

Versnellingsbakkenrevisie 

Ombouwen van wiellagers 

Onderdelenreparatie of bijmaken 

 

Snelle vakkundige service, ruim dertig jaar ervaring 

Vooraf prijsopgave, billijk tarief. 

Bellen tussen 18.30 - 19.30 uur 

 
(commerciële advertentie) 
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Agenda 
 
zondag 14 augustus 2005 
Int.Oldtimertreffen voor 1965, motoren,en bromfietsen tot 1970 
Zaal Jan van Abroek, Jef Vanhoofstraat 3. B-3960 BEEK-Bree België 

Inschrijven tussen 08:30 en 10:00 uur 

Inschrijfgeld: 6.50 euro, inclusief ontbijt en drank tijdens de rit 

Aparte rit voor de motoren (110 km) als voor de bromfietsen (70 km) 

In de AA-beek streek; Prijsuitreiking omstreeks 16:30 uur 

Informatie: Pierre Hertogs 

Telefoon / fax: 00 32 [0]89 472167 

gsm:00 32 [0]477 922404; e-mail: aa_beeckrit@msn.com 

Zaterdag 27 augustus 2005 

Kampeerweekend en jaarrit CFM 

Plaats: Hengelo (Gelderland) in samenwerking met de  www.hamove.nl en 

de vmcmotor.com. Kamperen van vrijdag tot en met zondag mogelijk, zo 

lang u wilt. Ideaal voor gezinnen!! 

Zaterdag 27 augustus 2005 

19e Oldtimerdag te Hattem 

Terrein van dierenvoederfabriek Saturn Petfood, Stadslaan Hattem 

Te bewonderen "oude "motorfietsen, auto's, tractoren, bromfietsen en statio-

naire motoren 

Open vanaf 10:00 uur; gratis entree. Er zijn twee ritten. Eerste rit start om 

11:30 uur; tweede rit start om 13:30 uur; voorinschrijving gewenst als u wilt 

deelnemen 

Inschrijfgeld 5.00 euro; inclusief consumpties. 

Informatie / inschrijven:  

Telefoon: (038) 444.25.56 of (038) 444.72.37; e-mail: k.polk@12move.nl 

26, 27 en 28 augustus 2005 

Vehikel, Veemarkthallen Utrecht 

Open van 10:00 tot 17:00 uur; entree 10 euro, gratis parkeren 

www.vehikel.com 
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Zaterdag 17 september 2005 
Nationaal Veteraan Treffen 

Veel motoren, onderdelen, clubstands, gezellige drukte. Liefhebbers kunnen 

ook een kleine rit maken hun hun veteraan-motorfiets, individueel of in 

groepsverband. De CFM is ook weer van de partij. 

CFM leden kunnen de sweatshirts bewonderen, passen en bestellen. 

www.nationaalveteraantreffen.com  

 

Zaterdag 24 september 2005 
Nederlandse bromfietsbeurs Ahoy Rotterdam 

Open van 10:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag en zondag 1 en 2 oktober 2005 

4e Motor Oldtimer Ruilbeurs 

Zaal St. Jan, Itegemseweg 33, Wiekevorst (Heist o/d Berg) België 

Open van 10:00 uur tot 18:00 uur; inkom 3.00 euro 

 Inlichtingen na 18:00 uur, tel.: 00 32 [0]16 69 80 85 

Zaterdag 1 oktober 2005 

12e Bourse du Vétéran moto club Belge 

Salle Polyvalente du Chateau d'Oupeye, Rue du Roi Albert, 4680 Oupey (B) 

Open van 09:30 uur tot 17:00 uur 

Inlichtingen tel.: 00 32 [0]4 227 19 79 of 00 32 [0]495 77 07 40 

Organisatie Vétéran Moto Club Belge 

Zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2005 

18e Oldtimer motorbeurs Gierle 

Parochiezaal, Gierle Turnhout België 

Open van 09:30 uur tot 18:00 uur 

Inlichtingen tel.: 00 32 [0]14 63 39 77 

Organisatie Worldwide Riders Club Noorderkempen 

Zaterdag 5 november 2005 

Jaarvergadering CFM en Ruilbeurs Barneveld 

Kortingsbon Ruilbeurs wordt verzonden met Peu de Tout 54 in samenwer-

king met de organisator (onder voorbehoud) 

Zaal open: 9.00 uur 

Vergadering: 13.00 uur 
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26 en 27 november 2005 

Motor en onderdelenmarkt Luyksgestel 

Informatie: D. Bierdrager 

Telefoon: 00 32-1551761 

e-mail: dick.bierdrager@telenet.be 

 

Zaterdag 10 december 2005 
14e Oldtimerbeurs m.c. De Vetfrakken België ; Entree 5. euro  

 

9, 10 en 11 december 2005 
Vehikel, Veemarkthallen Utrecht 

Open van 10:00 tot 17:00 uur; entree 10 euro, gratis parkeren 

www.vehikel.com 

Voorjaar 2006 

Kennisdelendag 

Afstellen van de (slecht) lopende motorfiets. Ieder jaar komen er veel vragen 

over het afstellen van motorfietsen. Dit jaar krijgen we het niet voor elkaar, 

nu alvast gepland voor 2006. Nadere informatie volgt  

Iedere derde zondag van de maand in 2005 

Bourse déchanges privée: "Le Club du vieux guidon" 

Replonges France (près de Macôn) 

Entree: 5 euro per jaar 

Tijd: Van 4.00 's ochtends tot 12.00 uur; dan kunt u beter zelf ook aan de 

warme hap beginnen, de standhouders zullen zelfs door ferm doorzettings-

vermogen van de clientèle niet van het warme eten zijn af te houden. En zo 

hoort het ook. 

Bijzonderheden: Lidmaatschap verplicht! van 1 augustus t/m 31 juli. 

Volgens vele kenners een hele goeie beurs.  

Tel./fax. 03.85.30.44.94 na 20.00 uur. ◄ 

 

Oldtimerdag te Hattem 
Door: K.Polk, organisator 

Dit jaar zal voor de 19de maal een oldtimerdag worden georganiseerd in Hat-

tem. 

Op zaterdag 27 augustus a.s. zijn de diverse voertuigen en stationaire moto-

ren weer te bewonderen op het terrein van dierenvoederfabriek Saturn Pet-

food aan de Stadslaan. De 'oude' motorfietsen, auto's, tractoren, bromfietsen 
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en stationaire motoren zullen zich vanaf 10.00 uur verzamelen en vervolgens 

opstellen voor het publiek (de entree voor het publiek is uiteraard gratis). 

 

Vanaf ongeveer 11.30 uur zullen de voertuigen in groepen vertrekken voor 

de diverse ritten in de omgeving. Voor de pauze komen de voertuigen weer 

terug naar het terrein van Saturn Petfood vanwaar eveneens voor de tweede 

rit zal worden gestart.Volgens planning zullen de eerste starters  voor de 

tweede rit om ongeveer 13.30 uur vertrekken. Door deze indeling zal het de 

gehele dag een komen en gaan zijn van de diverse deelnemers. U bent de he-

le dag dan ook van harte welkom om dit alles te zien en te bewonderen. 

 

Mocht u zelf willen deelnemen met een van de genoemde voertuigen of met 

uw stationaire motor, schroom dan niet, maar kom op 27 augustus naar Hat-

tem om er samen een gezellige dag van te maken. Om organisatorische rede-

nen is voorinschrijving gewenst, dit kan telefonisch naar de nummers 038-

4442556 / 4447237of per E-mail naar: k.polk@12move.nl). 

 

Het inschrijfgeld voor deelnemers bedraagt € 5,00 (inclusief consumpties) ◄ 

Benzinekraanfilter 
Uit: Hints and Tips for Motor Cyclists 
Bij benzinekranen in oude stijl ontbreekt vaak het 

gaasfilter, iets dat hun originelen vrijwel zeker zullen 

hebben gehad. 

Een gaasfilter kan echter makkelijk worden gemaakt 

van een (nieuw) stuk metaalgaas dat om een pen wordt 

gevormd totdat het een cilinder vormt. Vervolgens 

soldeer je de naad vast. De bevestigingsplaats op de 

kraan maak je brandschoon door te schuren/polijsten. 

Verwijder alle vettigheid. Kijk of de soldeer goed 

vloeit en laat geen druppel in de kraan lopen. Vervol-

gens soldeer je het filter vast op de kraan. Vijl of slijp 

de scherpe puntjes weg. 

Op nogal wat motoren zie je een modern extern filter 

zitten, ergens in de leiding tussen de tank en de carbu-

rateur. Dat hoort niet, is ook niet altijd fraai maar wel effectief. Rijders die 

hoge(re) eisen stellen aan betrouwbaarheid, kunnen hier dus toch voor kie-

zen. Zo gek is het ook weer niet, de motorfiets wordt “herstelbaar veran-

derd”. De messing benzineleiding wordt op deze manier ook flexibel onder-

broken, dat werkt handig is geeft minder kans op breuk. ◄ 
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Klepsteelsmering 
Uit: Hints and Tips for Motor Cyclists  
Deze tip is zeer geschikt voor oude zij-

klepmotoren. Dit type motor heeft geen 

automatische smering van de klepstelen 

en klepgeleiders. 

Knip, snij of stempel drie zachte vilt-

ringen van 20 mm doorsnede, de dikte 

wordt in de beschrijving aangegeven als 

7/16 inch, dus ruim 1 cm dik. 

Maak een gat ter grootte van de klep-

steel in het midden. Zet de drie ringen 

op de klepsteel, op dat stuk dat van bui-

ten te zien is achter de klepveren, dus 

tussen het onderste deel van de klepge-

leider en de veerbodemkraag.  Zorg dat 

de ringen nu verzadigd worden met 

olie. Hou de ringen vochtig door de 

smeren zo vaak als nodig is. Iedere keer 

als de klep omhoog wordt gedrukt, 

worden de viltringen samen geperst en 

geven dan wat olie af. 

 

Zoals de beschrijving hierboven wordt gegeven, is de kans dat het werkt niet 

heel erg groot. U zult met verstand het goede materiaal moeten kiezen, de 

goede diameter moeten maken, de goede hoogte van de viltringen moeten 

bepalen en controleren of de ringen de loop van de kleppen niet gaan beïn-

vloeden. Dan kan het een aardige oplossing zijn die in ieder geval niet scha-

delijk lijkt voor de motor. Graag verneemt de redactie ervaringen van leden 

die zoiets al eerder hebben geprobeerd of die andere vergelijkbare oplossin-

gen hebben bedacht. ◄ 

 

Tapse passingen: functie en onderhoud 
Door: Paul Jonkman 

Iedereen die nieuw is in het motorfietswereldje verbaast zich over het alom 

toegepaste principe van mannelijke en vrouwelijke tapse passingen op oudere 

machines. De verklaring is eenvoudig: ze kwamen voor in spiraalboren en 



27 

 

draaibanken in een tijd dat geavan-

ceerde machinegereedschappen nog 

niet voor handen waren. 

De tappen werden meestal geba-

seerd op de standaard machinege-

reedschap morsetap van 5/8 inch/ft.  

Functioneel gezien kun je onder-

scheiden dat conische passingen iets 

vast moeten houden of iets aan moe-

ten drijven. Er is echter een grote 

variatie aan eisen in onbeweeglijk-

heid en er is een grote variatie in 

krachten die op de taps werken. 

Als je de werking van de tapse pas-

sing gaat snappen, dan wordt al snel 

duidelijk dat de passingen exact op 

elkaar moeten passen en dat de op-

pervlakken van beide kanten in per-

fecte conditie moeten zijn. Pas dan 

is de werking oké. De vrouwelijke 

passing schuift, indien er nog wat 

beweging ontstaat bij grote belas-

ting, nog iets verder op de mannelij-

ke tap door de druk die de moer uit-

oefent totdat alle speling eruit is.  

De passingen polijsten met polijst-

pasta met heen en weer gaande be-

weging en daarna zorgvuldig ver-

wijderen van de pasta met een ge-

schikt oplosmiddel. Overdrijf niet met polijsten.  

Veel tapse passingen zijn volledig glad, andere hebben een sleuf en een 

Woodruffkey. Controleer of er ruimte vrij is boven de Woodruffkey in de 

sleuf, ze speelt verder geen rol in de aandrijving en dus ook niet voor de bor-

ging. Bewerk de sleuf met een kleine vijl aan de ruimste kant zodat bij mon-

teren geen stap merkbaar is. Op de twee foto’s zijn sleuven te zien in twee 

vliegwielen van Terrots. De ene sleuf is gaaf, ze wordt steeds smaller in de 

richting van het as-einde en is nergens rafelig. Jean-Pierre le Bricoleur heeft 

het vliegwiel van de Terrot L meerdere malen hardhandig gemonteerd (on-

derste foto). Het ziet er dus ook niet uit. Beide vliegwielen zijn overigens te 

koop (voor weinig . . . .? !  ) ◄ 

 



Informatie vereniging CFM 
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, ver-
talen van teksten, elkaar helpen en stimuleren en als het kan, er 
nog wat leuke contacten aan over houden ook. We organiseren 
enkele bijeenkomsten, een Jaarrit en we beheren documentatie 
in een documentatiecentrum. 
De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier keer per jaar.  
Informatie over Franse motorfietsen kan worden bemachtigd door gebruik te maken 
van het documentatiecentrum. Leden kunnen uiteraard ook schriftelijk hun vragen 
stellen bij bestuursleden. De verwerking van technische vragen worden gecoördi-
neerd door Ton Dorland. 

 

Bestuur: 

Vz:   Wil Streep, Zoelenseweg 1, 4003 EK Tiel. (0344) 68.20.21 

Secr:    Arjan Griffioen, Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum. (0343) 45.40.71 

Pm:  Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond (0492) 51.86.98 

Alg: R. Stevelmans, Asselsestraat 178, 7311 EW Apeldoorn.(055) 522.11.70 

 

P.R., beurzen en website: 

Rien Neels, Margrietlaan 8, 5165 TA Waspik. (0416) 31.20.01 

 

Aanspreekpunt voor technische vragen:  

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

 

Eindredactie "Peu"+ inhoud site + beheerder documentatiecentrum: 

P.Jonkman*, Zonnenbergstr 33, 7384 DK Wilp (Gld). (055) 323.26.67 

•  Advertenties: € 32,50 per ½  blz per jr; tarieven en voorwaarden op aanvraag 

 

Ledenadministratie + verzending "Peu": (o.v.v. het secretariaat) 

Comm. Peter Mosseveld, Muntersdonk 17, 7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06 

 

Postadres: 

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

Gegevens CFM: 

• Lid: €17,= (of vanaf 1 aug. 2005 € 24,50 voor 1½ jaar) 

• Geld overmaken: 377 . 32 . 84 . 80 CFM,  Helmond 

• CFM-documentatiecentrum: (CFM-DC) Bezoek op afspraak. (055) 323.26.67 

 

Het laatste nieuws, de actuele agenda, het inschrijfformulier op onze site: 

www.clubfransemotoren.nl 

Sluiting kopij:  uiterlijk maandag 10 oktober 2005 of bel! 

Kopij:   Getypt of geschreven, het liefst per email. 

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


