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Bij de voorpagina: 

Uit boek Fahrrad, Motorfahrrad und Motorwagen 1895-1899. Een verzame-

ling “knipsels” in één boek verzameld door Lex Biermans. (zie advertenties) 

Op het frame van een normale fiets wordt voorgesteld een stalen tank te 

monteren, gevuld met (goed verkrijgbaar) koolzuurgas voor 30 Pf. Per kg. 

Op de nokkenas (fig.22) is een tandwiel (b) bevestigd waarop aandrijfwiel 

(c) van de stoommachine aangrijpt . . .  Om ijsaangroei tijdens de verdam-

ping van de vloeibare CO2 te voorkomen is een spirituslamp aanwezig. 

 

 

 

Bijlagen: 

 Uitnodiging en agenda Jaarvergadering Barneveld (Sporthal) 

 Financieel overzicht 2004/2005 en begroting 2005/2006 

 Verslag jaarvergadering 6 november 2004 Barneveld 

 Bezittingen per 25 oktober 2005 

 Gekleurde kortingskaart voor Barneveld ruilbeurs 

 

Let op: Jaarverslag van de vereniging ditmaal als eerste titel opgenomen in 

deze Peu met als titel “” Beste medesleutelaars” 

 

Sluiting kopij:  uiterlijk maandag 26 december 2005 of bel! 
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Beste medesleutelaars 
Door: Wil Streep, voorzitter 

Jaarverslag van de club ten behoeve van de jaarvergade-

ring over 2005 van zaterdag 5 november 2005 in Barneveld 

Sporthal. U bent allen van harte welkom. Wil, onze voorzitter,  belooft dat 

hij onderstaand requisitoir niet voorleest als blijkt dat de leden op de hoog-

te zijn van de inhoud van dit stuk . . .   

Een jaar is zo voorbij. Dat realiseer je je als je zoals ondergetekende het jaar-

verslag moet gaan schrijven. De tijd vliegt en er gebeurt veel. Als je alles  

van het afgelopen jaar weer voor de geest hebt gehaald verbaast het je dat 

onze club toch nog veel meemaakt. Het leeft al zal niet iedereen datzelfde 

gevoel hebben. 
  

Bestuurlijk gezien is ook dit jaar weer enerverend geweest en is dit nog. Zo-

als jullie allen bekend is gaat Paul Jonkman het vanwege zijn werk rustiger 

aandoen in het bestuur. Het bestuur heeft opvolgers gezocht en bena-

derd,echter zonder resultaat. Diverse mensen zijn bereid gebleken hulp te 

verlenen op deelgebieden (gelukkig) maar niemand die het redacteurschap 

kon en wilde gaan doen. Gelukkig heeft onze penningmeester deze voor de 

clubbinding zeer belangrijke taak op zich genomen. Zonder clubblad vervalt 

het onderlinge contact. Wat we nog zoeken is een opvolger voor Rob Ste-

velmans en een tweede websitebeheerder.  Een combinatie zou fantastisch 

zijn . WIE ??????? 
  

Financieel is onze club gelukkig gezond. De kleine contributieverhoging die 

dit jaar ingaat (na instemming van de leden in november 2004), versterkt on-

ze mogelijkheden. Op de jaarvergadering zal onze penningmeester een en 

ander uit de doeken doen. 

  

Wederom zijn er dit jaar weer enige activiteiten geweest waaraan jammer 

genoeg veel te weinig mensen hebben deelgenomen. Ik noem de sleuteldag 

op 12 maart in de fabriek van ons clublid Marius Brouwer in Heerde waarvan 

een verslag is te vinden in Peu nr.53.  

  

Vermeldenswaard zijn ook onze motorritten. De bestuursrit op 11 juni waar-

voor weinig belangstelling was en het jaarritweekend  op 26/27/28 augustus 

dat tezamen met het jubilerende HAMOVE uit Hengelo werd verreden. Een 

zeer geslaagd samengaan dat voor herhaling vatbaar is. (zie verslag in de 

Peu)  Zeer goed geregeld, zeer veel deelnemers (bijna 250), prima kampeer-
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terrein en ontbijt, twee mooie ritten en een goede sfeer tussen alle deelne-

mers. Een gemiste kans voor diegenen die niet geweest zijn . 

Ook zijn we dit afgelopen jaar  weer present geweest op de beurs van Ros-

malen met een stand. Gezellig en veel aanloop van clubleden en nieuwe po-

tentiële leden. We gaan hiermee door alsook met het Veteranentreffen in 

Woerden. Extra dit jaar was onze aanwezigheid op 3 juli in Millingen bij 

Nijmegen met een presentatie. Dit in verband met het Franse thema van dat 

weekend. Veel belangstelling voor onze motoren en mooi weer. 

Ook dit jaar zullen we weer twee bijeenkomsten houden en wel in februa-

ri/maart  2006 een sleuteldag in Heerde en in november een Kennisdelendag 

in de knutselhal c.q.museum van Rien Neels. Op de Kennisdelendag zal  een 

kleine groep mensen  vooral specialistisch zaken behandelen zoals het afstel-

len van de motor etc. Op de komende vergadering wordt op beide dagen na-

der ingegaan. 

 Zoals gebruikelijk zullen de diverse data vermeld worden op onze internet-

site en voor zover mogelijk in de Peu. 
  

Van belang is het navolgende: 

 Besloten is dat het documentatiecentrum fysiek naar de hal/museum van 

Rien Neels verhuist. Via een verzoek per mail kan men, zoals  bekend zal 

zijn, de inhoud van ons documentatiecentrum raadplegen en zijn keuzes ma-

ken. Wil men echter in de toekomst kopieën hebben dan zal men deze  zoveel 

mogelijk zelf moeten gaan maken bij Rien. Daartoe zal het centrum op nader 

te bepalen zaterdagen open zijn. (1x per maand).  Er is dan ook koffie. 

Uiteraard zullen de gemaakte kosten betaald dienen te worden. De openings-

data en de route erheen zullen nog op onze site bekendgemaakt worden. Een 

en ander zal nog wel dit jaar plaatsvinden. 

   

Terugkijkend en teruglezend verbaas ik mij over de uitgebreidheid van onze 

activiteiten. Voor een club van ca.180 man is alleen de deelname aan die ac-

tiviteiten mager. Hopelijk komt hierin verandering. 

Rest mij jullie allen een interessant jaar toe te wensen zonder al te veel mo-

torprobleempjes en veel rijplezier en hopelijk tot op de jaarvergadering. ◄ 

 

  

Barneveld 5 november 2005 jaarvergadering 12 uur 
Jaarvergadering van de CFM, met kort officieel deel, veel mogelijkheden  

voor bijpraten. Ideale gelegenheid voor nieuwe leden om elkaar te leren ken-

nen. Koffie wordt geserveerd. In de bijlagen kunt u meer lezen over de in-

houd van de vergadering. Leden betalen hier vaak al hun lidmaatschap € 17,= 

voor het volgende jaar. Mogen we ook op uw steun rekenen?    ◄ 
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“Kindje” Keuren 
Door: Rien Neels 

“Goedemiddag mevrouw, ik wou graag een afspraak maken om één van 

mijn kindjes te laten keuren”. U zult begrijpen dat deze vraag wel even gro-

te ogen liet zien, maar toen ik mij nader verklaarde zag men de humeur 

van de gestelde vraag in, hetgeen een van de receptionistes in lachen deed 

uitbarsten.  

 

Na het doornemen 

van de documentatie 

die ik had meegeno-

men werd er een af-

spraak gemaakt tot 

het laten keuren van 

mijn Ravat. De avond 

voor de keuring het 

bewuste “kindje” op 

de trailer gezet om de 

volgende dag weer 

vroeg op  pad te gaan 

naar het keuringssta-

tion van de R.D.W.  

Bij aankomst op het 

keuringsstation eerst 

aangemeld, en vervolgens kon ik al gelijk de portemonnee trekken om de re-

kening te voldoen. Tja, ik had eigenlijk niet zoveel documentatie. 

Een kopie uit  “Le Grand Dictionnaire des Motos Françaises “. Met de gege-

vens van Ravat. Een gedownload documentje van internet met de types en 

bouwjaren. En ook nog een aankoopnota. Zou het spannend worden of niet? 

 

Keuren 

De keurmeester had er veel schik in om de Ravat type A 48 te keuren. Een 

glimlach van oor tot oor sprak boekdelen. Hij ging zelfs op zijn knieën zitten 

om de techniek te bewonderen. “Wat een eenvoudige en simpele techniek”, 

ja en “het wekt allemaal. Dat is echt leuk.” Aldus de keurmeester. Met de 

mededeling “ Goedgekeurd, maar nog even wegen en dan is alles in orde” 

was de klus geklaard.        

Maar op welke datum had de eerste Ravat de Franse wegen onveilig ge-

maakt? Ik had daar geen papieren van. “O, dat weet ik, dat is niet moeilijk”, 

Het kindje 
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zei de keurmeester. Hij schreef zonder te blikken of te blozen op 30 juni 

1948. 

Tja eigenlijk simpel als je zo’n keurmeester treft die geïnteresseerd is in mo-

toren, zowel oud als jong. Het keuringsstation wou graag de kopietjes houden 

en dat is natuurlijk geen probleem, zeker gezien het resultaat. 

 

Van het kastje naar de muur   

Maar nu nog het PBM gebeuren. Dat werd iets moeilijker met alleen een 

aankoopbewijs maar dat ging als volgt: volgens de douanebeambte moest ik 

naar een grensovergang, in mijn geval Hazeldonk, naar de douane om een 

formulier (goederenformulier 9705) op te laten maken. Dit zou een formulier 

voor voorwerpen zijn die onder collecties vallen. Het gaat er eigenlijk om of: 

 je betaalt 19% B.T.W en 10 % voor iets anders als je geen formulier laat 

maken of 

 je betaalt “maar”6 % O.B. [Omzet Belasting].  

Dus hou je aankoopnota in de gaten als u weet wat ik bedoel.  

 

Na overleg met de douane, ging hij eerst maar met de ambtenaar bellen die 

mij op pad had gestuurd. Want het zou toch iets anders in elkaar steken. Ja, 

we hebben ook zoveel regeltjes dat ook deze behulpzame mensen het spoor 

bijster raken. Na beraad ben ik naar een “Douane Expediteur” gegaan die al-

lerlei formulieren opmaakt, die via de computer weer in verbinding staat met 

o.a. de Belastingdienst. “Ja, nee dat is niet goed hé dat moet iets anders zijn. 

Zal wel even bellen”. Enfin, weer een discussie en wat later werd er een IMA 

formulier opgemaakt. Een volgende keer zal ik  vragen waar dat voor staat 

als ik weer eens aan de grens moet zijn. Na opmaken en goedkeuring door de 

Belastingdienst, alles elektronisch, 6 % O.B. betaald en met het papiertje te-

rug naar het keuringsstation. Alles netjes in geleverd, en drie dagen later de 

kenteken bewijzen op de deurmat. De blauwe plaat is klaar dus we kunnen de 

weg op.   

 

Waar moet je dus op letten: 

 aankoopnota, 

 bedrag vanwege de o.b., zeker als we verder geen papieren van de te 

keuren motor hebben.  

 voor de keuring is het al mogelijk om een IMA te laten maken, volgens 

het  expeditie kantoor. Neem wel even iets mee waar uitblijkt wat het 

land van herkomst is. Verder komt op dit formulier te staan: Merk, type, 

framenummer, kleur, cilinderinhoud, bouwjaar en gewicht. 

 Na de keuring hoef je alleen je aangifte BPM formulier in te vullen. 

Het spaart je die dag een extra ritje uit.  ◄ 
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Het begon in . . . . . . 1952 
Door:  Christ 

Hoe mijn liefde voor Franse motoren is ontstaan? Het verhaal begint in 

2004, na een vakantie in  Italië, waarbij ik een oldtimer  Moto Guzzi ont-

dekte (maar niet kon kopen). U moet weten dat ik al vanaf 1970 motor rijd 

maar tijdens de periode met opgroeiende kinderen was de hobby gepar-

keerd. En vanaf 2002 weer opgepakt met een Moto Guzzi 1100 California. 

De interesse was geboren en korte tijd later stond er  op internet een leuke 

Peugeot TC4 uit 1952. En omdat dat het geboortejaar van mijn echtgenote 

was, was het ijs snel gebroken en de koop gesloten. 

Voor mij een eenvoudige tweetakt machine om hobby mee te starten. 

Er ontbraken enkele delen, dus de diverse beurzen af en zoeken. Intus-

sen ook lid van de CFM , maar in Nederland blijkt maar weinig van 

Peugeot verkrijgbaar. Internet bood meer uitkomt, en na enig zoek-

werk vond ik in 

Frankrijk het 

overgrote deel 

van de ontbre-

kende onderde-

len.. 

Een lang week-

end naar Noord 

Frankrijk op de 

Guzzi en gelijk 

even langs Jack 

voor de bestelde 

onderdelen. Jack 

bleek de presi-

dent van “les Pe-

tochons du Lion” 

, een club met fa-

natiekelingen in 

Frankrijk die 

Peugeot motoren 

in ere houden, te 

zijn. 

“Even” onderde-

len ophalen werd 

een hele dag met 
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gelijk een volledige technische uitleg van de TC4, en uiteraard een 

glaasje en hapje. 

Vanaf dat moment ben ik het eerste en tot op heden enige Nederlandse 

lid van die club. Via de eigen website met chatforum wisselen we vol-

op info uit. Echt leuk, en zodra de TC4 rijdt kunnen we ook meedoen 

aan de toertochten, uiteraard in Franse sfeer,  avec du pain et du vin. 

De vakantieroute met caravan werd gepland via  de Haute Loire.  Het 

bezoek aan Lio was ook een belevenis. Achter zijn  huis lag onder een 

groot zeil een berg met  frames, tanks, wielen, motoren en alles wat 

verder denkbaar is van diverse franse motoren uit de jaren ’40-’50  en 

voldoende om een kleine beurs mee te vullen. Voor een paar tientjes 

had ik hetgeen ik zocht, inclusief een gezellige middag met een per-

fecte maaltijd in Franse sfeer. En weer een “ami” erbij. 

 

Nou is onderdelen vergaren één, maar revisie is twee 

Eerst totale demontage met zeer veel foto’s, dan is een digitale camera 

toch een uitkomst. Het blok was los, maar vermoedelijk was de olie in 

de zestiger jaren voor het laatste ververst. De smeervloeistof was pek 

geworden. Dat was dus  schoonmaken, lagertjes vervangen, polijsten 

en weer opbouwen. Gelukkig waren cilinder en zuigertje in perfecte 

staat.  

De voorvering was een ander verhaal. Hier zitten smeernippels op, en 

olie onderin. Tijdens de demontage bleken ze met vet in plaats van 

olie gesmeerd te zijn, dus onderin was het gewoon bagger. 

Het lidmaatschap van “Les Petochons” was toen een uitkomst want 

via Jack kreeg ik de tekeningen en ontdekte dus zo de verborgen ver-

grendeling van de zuigers. Wat eerst als een bijna onmogelijke opera-

tie werd beschouwd werd zo een fluitje van een cent. Komende winter 

het spuitwerk in orde brengen en  hopelijk in 2006 toeren. 

 

Bewust verslaafd 

Maar tijdens het bezoek aan de diverse beurzen  en het afspeuren van 

internet zie je, dat er nog volop oud spul is om op te knappen . En zo 
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staat er ook een Terrot 98 cc uit 1937 geduldig in de schuur te wach-

ten.  

En ook een NewMap uit 1946 kon ik niet laten lopen.  

Maar het klapstuk is toch een Peugeot P 108, die ik via Jack wist te 

staan in de buurt van Bergerac. Nou liep de geplande vakantieroute 

toevallig ook via die streek, dus na enige telefoontjes op bezoek bij 

Jean-Claude , in “the middle of nowhere” . Deze hobbyist had nog ze-

ven machines staan van voor 1920 en de P108 was te jong. Voor een 

prijs waar je in Nederland alleen maar van kunt dromen wisselde de 

grotendeels opgeknapte en lopende machine van eigenaar. Maar hoe 

krijg je zo’n apparaat van ruim 150 kg mee?  Dus een busje gehuurd 

en de machine naar de camping gehaald en vervolgens de demontage 

in de open lucht.  

Wat er dan na een dagje sleutelen niet allemaal in een caravan past !!. 

Gelukkig ging  de route daarna naar huis, want slapen met een blok 

tussenin  is geen pretje. 

We worden er dagelijks voor gewaarschuwd, maar inderdaad,  een 

verslaving is snel ontstaan.  

In dit geval is het echter een verslaving die ons lief is.   ◄ 

 

 

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst  
23 oktober  2005. 

 

200508-01 P.H.W. Janus, Markt 57, 4695 CH Sint Maartensdijk 

(0166) 66.34.11    peterjanus@zeelandnet.nl 

 

200508-02 H. van der Heijden, Peelweg 28, 5768 PR Meijel 

(077) 466.18.48    hans_nelly@hotmail.com 

 

200509-01 C. Diepeveen, Parallelweg 78 a, 3903 BD Veenendaal 

(0318) 51.81.06    info@c-diepeveen.speedlinq.nl 

 

200509-02 B.J. van der Zwan, Oosteinde 28, 3466 LB Waarder 

06. 10 90 96 69   bz@zp.nl 

 

Nieuw adres: 

Dhr. E Krook, Nielingen 27, 6555 KH Millingen aan de Rijn. ◄ 
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De tweetakten van Monet&Goyon jaren ‘20. 
Door:  Jan Horsman 

Dit keer heb ik eens een folder van Monet &Goyon onder de loep genomen. 

Het betreft een reclamefolder van een aantal kleine tweetaktmotoren uit de 

periode eind twintiger jaren. Zoals gebruikelijk in reclamefolders worden 

alle goede eigenschappen van de motoren breed uitgemeten, ook toen al. 

Kreten als Robustes, Elegantes, Rapides en Economiques zijn niet van de 

lucht. Ik zal de reclameteksten dan ook niet letterlijk vertalen, maar een 

beschrijving geven van de verschillende modellen. 

Monet & Goyon leverde een vijftal modellen, uitgerust met 150 of 175 cc 

tweetakt motoren van Villiers. 

LA  MOTOVELO  2  CV 

Dit is het eenvoudigste model dat Monet&Goyon leverde. In de folder wordt 

uitdrukkelijk vermeld, dat het geen fiets met motor is, maar een echte lichte 

motorfiets. 

Het motorfietsje is voorzien van een Villiers tweetaktblokje van 2 CV (ver-

moedelijk de 150 cc, de folder vermeld dit niet). Transmissie vindt plaats met 

een riemoverbrenging zonder koppeling of versnelling. 

In de folder wordt met nadruk vermeld, dat men met deze machine elke hel-

ling kan nemen ZONDER TE TRAPPEN. 

Figuur 1: “La Motovelo 2 CV” 
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LA  MOTOCYCLETTE  2  CV  150 cc 

De 150 cc modellen zijn al wat meer motorfiets dan de “Motovélo”. De trap-

pers zijn niet meer aanwezig, er kan gestart worden met een kickstarter. En er 

is een versnellingsbak en koppeling aanwezig. De voorvork is van een meer 

robuuste uitvoering, terwijl het voorspatbord niet meer van een fiets afkom-

stig lijkt te zijn. 

Figuur 3 “La Motocyclette 2 CV Tourisme” 

Figuur 2  “La Moto 2 CV “CONFORT”” 
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De “Tourisme” uitvoering heeft een tweeversnellingsbak en moet het nog 

steeds doen met een riemaandrijving. Terwijl de “Confort” voorzien is van 

drie versnellingen en kettingaandrijving. Het “Confort” model is sowieso een 

meer aantrekkelijk model, getuige de fraaiere vormgeving, zwaardere voor-

vork met frictiedemping en het sportieve model stuur. Een voorrem vindt 

men echter blijkbaar nog niet nodig, wat wel vaker voorkomt in die periode. 

In het achterwiel van de “Confort” is een trommelrem gemonteerd. Het leuke 

is, dat hierin al remvoeringen met “ferrodo” voorkomen  

Beide modellen zijn uitgerust met een Villiers tweetakt blok van 150 cc, met 

een boring x slag van 55x 62 en een vermogen van 2CV. 

Volgens de folder kan de “Tourisme” uitvoering ook als damesuitvoering 

met lage instap geleverd worden. Helaas staat er geen foto van in de folder. 

LA MOTOCYCLETTE SUPERSPORT 175 CC 

Ook bij de 175 CC modellen zie je twee uitvoeringen: een met riemaandrij-

ving en het topmodel “Grand Prix “ met kettingaandrijving. 

De toegepaste motor is weer een Villiers: nu met 175 cc (boring x slag: 57.15 

x 67) en een vermogen van 7 CV. Aanzienlijk meer vermogen dus dan de 2 

CV van de 150 CC. 

Tussen de 150 cc en de 175 cc versie van het “Tourisme” model met riem-

aandrijving, zie je verder weinig verschillen: de motor heeft een dubbele uit-

laat en de treeplanken zijn vervangen door voetsteunen (“Repose-pieds 

sport”). 

Het topmodel is duidelijk het type “Grand Prix”. Volgens de folder zijn er in 

de periode 1924 – 1926 diverse grandprixs en andere wedstrijden mee ge-

Figuur 4  “La Moto Supersport a courroie” 
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wonnen. Dit model lijkt qua uitvoering veel op de 150 cc versie. Maar er zijn 

toch enige verschillen: er is nu een voorrem gemonteerd. Geen overbodige 

luxe bij een topsnelheid van 100 km/h (moet je volgens mij wel zeer plat op 

de tank gaan liggen). En let eens op de fraaie uitlaten. Verder zijn hier ook de 

treeplanken vervangen door sportieve voetsteunen. (treeplanken op een 

“Grandprix” kan natuurlijk niet) 

Wat betreft de remmen van het model met de riemaandrijving: geen voorrem 

en een bandrem op de achterpoelie. Ook voor dit model wordt een top van 

100 km/h opgegeven. Remmen bij deze snelheden kan niet anders gebeuren, 

dan zeer ver vooruit zien en op tijd beginnen.    ◄ 

 

 

Frankrijk Special 
De redactie van het “Motor” was druk doende met een Special over Frank-

rijk. Een van de aanstormende redacteurentalenten Tim Dekker kreeg de 

zware taak om iemand te strikken met een Franse motor voor de column: 

“Ik en mijn motor”.  
De CFM was snel gevonden op internet en binnen tien minuten was er via 

wat mailverkeer een afspraak gemaakt. Dit moest op zéér korte termijn ge-

beuren omdat de Frankrijk Special in week 41 op donderdag 13 oktober in de 

winkels moet liggen.  

Figuur 5 “La Moto Supersport, type « Grand Prix »” 
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Dus op 26 september 2005 

heeft Tim het hemd van het 

lijf gevraagd. Wat voor vra-

gen?  Wat was je eerste mo-

tor, merk? Hoelang rij je al 

op een motor? Wat is favo-

riete motor? Je kunt het al-

lemaal lezen in “Motor”nr. 

41 (blz. 18-19) 

Er volgde nog een fotoses-

sie, waarna Tim de pas ge-

keurde Ravat A48 weer te-

rug naar de “stal” kon rij-

den. Rien: “We hopen met dit interview weer wat meer aandacht te krijgen 

voor de Club voor Franse Motoren en natuurlijk ook voor onze website. Har-

telijk voor je komst het was leuk en we doen het nog maar eens een keertje 

over. We hebben genoeg stof tot schrijven en praten.” ◄ 
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Advertenties 

Ik bied aan: Terrot Scooterblok: 125 cc  voor €200.00 en een Terrot 
BMA 1929 voor €1000.00                

Hub Aendekerk, Breijvin 11, 6039 RN Stramproij (0495) 56.21.58  ◄  

 

 
Te koop aangeboden la Française diamant  type 23 met Zürcher 

125cc motorblok  Bouwjaar 1949. Volledig opgeknapt op de banden na. De 

motor wordt verkocht in verband het niet meer kunnen rijden na ongeval. 

Voor meer informatie kun u mailen naar huyskens@home.nl, ook voor fo-

to’s van deze motor. ◄ 

 

 
Ik zoek voor de afbouw van mijn Peugeot P55 C:  

- 2 bochten (25 mm doorsnee) - 2 dempers (chroom) - luchtfilter carburateur 

AMAC 903/066 - gaskabel met busje 7 mm doorsnee - koppelingskabel met 

busje 10 mm doorsnee - remkabel met busje 10 mm doorsnee - leren zadel-

dek  

Willem van Vliet (033) 245.27.09 of naar: w.vanvliet@wanadoo.nl ◄ 

 

 
Ik heb een vraag mijn naam is Niek Janssen en ben sinds ruime tijd lid 

van de VMC. Onlangs kwam ik in het bezit van een Peugeot p110 welke ik 

zou willen gaan restaureren. Echter de krukas is niet meer bruikbaar omdat 

deze is ingevreten bij het vlak waar de rollen  lopen van het big-end.   

   

Mijn vraag is : kunt U in uw blad en op de site een oproep doen voor een 

deugdelijke krukas voor P110. Of weet U misschien een bedrijf welk dit pro-

bleem zou kunnen oplossen? Graag ene mail naar 

niek.janssen@gambro.com ◄ 
 

mailto:w.vanvliet@wanadoo.nl
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Te koop Terrot Roussey Paris 49 cc twee versnellingen, uit 1955, zeer 

zeldzaam. Lijkt ’t meest op een Spartamet, loopt! € 750,=  

Informatie Hans vd Greft (0317) 35.08.59 ◄ 

 

Te koop “Fahrrad, Motorfahrrad und Motorwagen 1895 – 1899” 

Eine ungeänderte Darstellung der originalen Berichte in 

“Dinglers polytechnisches Journal”; 256 bladzijden 

zwart-wit; Duitstalig met vele afbeeldingen en tekenin-

gen. ISBN 90-803076-2-9;  € 50,=. 

Het boek is in eigen beheer door Lex 

Biermans gemaakt. Het is het geld ze-

ker waard als u geïnteresseerd bent in 

pure techniek uit het begin van de mo-

torfietsontwikkeling. U kunt bestellen 

via Lex zelf maar het documentatie-

centrum van de CFM heeft ook twee 

boeken ter distributie klaar liggen. Er zijn enkele zicht-

exemplaren aanwezig tijdens de jaarvergadering in Barne-

veld. Adresgegevens op de achterzijde van deze Peu. ◄ 
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(commerciële advertentie) 

 

  

Het “Hengelo” weekend door “partnerogen” 
Door: Hilde Horsman 

De jaarrit, door mij al diverse keren meegemaakt, vond dit jaar plaats op 

het clubadres van Hamove in Hengelo (Gelderland). Aangezien er jubile-

umvieringen waren, van de Hamove en de VMC en aangezien enkele leden 

van de CFM ook “iets” doen bij de beide andere clubs, werd het idee geop-

perd om de CFM-jaarrit samen te laten vallen met de rit die in Hengelo zou 

worden uitgezet. 

 

Wij zouden op vrijdagavond acte de presence geven (laten we het even Frans 

houden) maar voor ons persoonlijk had dat nogal wat voeten in de aarde.  

Om 17.30 uur vanuit Helmond met de caravan naar Hengelo, terug naar huis 

(heen en terug toch zo’n krappe 4 uur), de motor op de aanhanger zetten en 

  

 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 
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weer terug naar Hengelo.Uiteindelijk zag ik, zeer chagrijnig, om 01.30 uur 

mijn bedje.  

De volgende mor-

gen was het al 

vroeg bal buiten. Er 

werd her en der 

druk gesleuteld en 

geknutseld (met ge-

bruikmaking van de 

verplichte milieu-

mat omdat we ons 

in waterwingebied 

bevonden) om van-

af 10.00 uur toch 

echt aan de start te 

kunnen verschijnen 

voor een rit door het 

prachtige Gelderse land. Geluk-

kig wordt ik niet gehinderd door 

wat voor kennis dan ook op 

motorgebied dus ik vind al gauw 

iets mooi, zo ook de Praga die 

aan de start verscheen. Bij het 

vertrekken echter werd de gehele 

omgeving in rook gehuld. Zelfs ik 

begreep dat dat toch niet echt zo 

hoorde. Er kwamen prachtige 

dingen voorbij rijden, zelfs een 

motor met rieten zijspan. Een 

soort ouderwetse tuinstoel waar je 

gewoon op zat en die op een zij-

span gemonteerd was. Echter ge-

heel origineel.  

De pauze was gepland bij een 

stoom-aangedreven houtzagerij. 

Iedereen kon een kop koffie of 

thee met een plak krentewegge 

halen en de houtzagerij bekijken.  

Na de pauze werd de rit vervolgd tot onze motor er plotsklaps mee ophield. 

Jan kwam vrij snel tot de ontdekking dat een van de draden van de bobine 

(heb ik niet van mezelf hoor) afgebroken was. De nagelknipper in mijn ma-
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ke-uptasje bracht uitkomst en werd als striptang gebruikt waarna wij onze 

weg konden vervolgen. 

Bij aankomst op de camping, bleek dat Paul Jonkman een wel heel bijzonde-

re rit had gemaakt met zijn dochter achterop. Er was een groot stuk van de 

cylinder weggeslagen door de zuiger tijdens het rijden. Gelukkig had hij een 

en ander vrij snel in de gaten doordat er benzine wegliep. Zijn dochter was er 

gelijk af gesprongen en Paul was blijven lopen om niet in een plas benzine te 

blijven staan met een gloeiende motor. Het zag er inderdaad nogal vreemd 

uit. Je ziet in een museum wel eens een opengewerkt model van een motor, 

zo’n idee kreeg ik nu ook. 

Na een receptie voor de jubilerende clubs, die gelukkig maar kort duurde, 

konden we overgaan tot de orde van de avond namelijk: de bbq.  

Nadat de diverse mannen nog hun ditjes en datjes hadden gedaan ( Ton Dor-

land wilde nog even Jeanette bellen, Wil Streep moest zijn “cocktail” nog 

nemen) konden we alvast een pilsje nemen. Er werden door de organisatie 

bonnen uitgedeeld waarop de diverse bbq onderdelen waren aangegeven. Er 

werd door ons groepje flink ruilhandel gedreven: Mag ik van jou de braad-

worst dan krijg je van mij de hamschijf. Da’s goed maar dan wil ik graag van 

hem de salade want van die karbonade ben ik niet zo’n liefhebber. 
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Het werd voor mij 

een geanimeerd ge-

sprek met Wil over 

onder andere de Da 

Vinci Code van Dan 

Brown en het ouder 

worden in zijn alge-

meen met alle nega-

tieven en m.i. posi-

tieve aspecten. Jan 

Kuijer deed ook een 

flinke duit in het zak-

je met bespiegelingen 

over het fenomeen 

“druk” nu hij de tijd 

aan zichzelf had. We 

lieten (Wil, Jan, Ton 

D, Arjan, Ton R. Jan 

H. en ik) ook de jaar-

ritten de revue passe-

ren en vroegen ons af 

hoe het toch kwam 

dat er steeds minder 

clubleden meededen. 

Terwijl het toch altijd 

erg gezellig is. Kortom, het was, ook nu weer, een gezellige boel. Ik ben er 

volgend jaar in ieder geval weer bij.  ◄ 

 

Veterama oldtimer beurs 2005 Mannheim 
Door: Jan Horsman 

Na jaren maar weer eens besloten om de Veterama beurs in Mannheim (D) te 

bezoeken. Voor wie er nooit geweest is: dit is een van de grootste oldtimer-

beurzen van Europa. Hij werd dit jaar overigens voor de dertigste keer ge-

houden. Op een gigantisch terrein van 250.000 m2 is er een groot aanbod van 

motorfietsen, auto’s en onderdelen. (Tweederde motorfietsen, eenderde au-

to’s). Uiteraard veel aanbod van Duitse merken, maar er waren toch ook di-

verse handelaren met Franse spullen. 

Vanuit Nederland waren ook veel handelaren aanwezig: ik zag o.a. Pelders, 

Yesterdays en Alltimers, maar ook onze clubgenoot Wim Faber met Franse 
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motoren. Hij had o.a. een fraaie Terrot 200 cc uit 1914 staan, een  zeldzaam 

exemplaar van een serie van slechts 180 stuks voor het Franse leger).  

 

Op bijgaande foto zie je Wim en echtgenote. Wat tref je er zoal aan:  

 

Ik heb wat prijzen genoteerd van Franse motoren: 

New Map 350 sv (1936) 3900,= 

Terrot HST 350 sv (1931) 3800,= 

Peugeot 107 350 sv (1929) 3800,= 

Magnat Debon 200 tt (1912) 8500,= 

 

Verder nog wat aanbod zonder prijzen: 

Monet Goyon 350 MAG ioe (1930) 

Griffon 175 tt 1924 

 

Nog wat “buitenlands” aanbod: 

BSA Slooper 500 cc jaren ’20  4500,= 

AJS Slooper model 500 jaren ’20 4500,= 

M72 zijspan (met achteruit) 2500,= 

DKW 200 cc tt 1930   900,= 

MZ (125 cc oid, jaren 70 ?) 75,=  

 

Allemaal motoren in zeer redelijke en complete staat. 
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Voor wat betreft het auto aanbod: de klapper hier vond ik toch wel een Re-

nault en een Peugeot uit de jaren ’20: ontgerestaureerd, kompleet, redelijke 

staat voor Euro 7500,= per stuk. 

Verder vind ik het altijd leuk, om vast te stellen wat nou de meest uitzonder-

lijke of zeldzame motor op de beurs was: een Anzani stayermotor (2400 cc) 

van 1915 tref je niet elke dag aan, of een Duitse UT 250 cc OPTI-Twin (vier-

takt twin uit de jaren ’50; Euro 3900). Verder nog gezien: een Excelsior V-

twin jaren ’20 (kompleet, ongerestaureerd), Wanderer V-twin jaren ’20 (half-

gerestaureerd Euro 14000,=). Ook was er iemand, die een Megola (je weet 

wel: met de 5 cilinder stermotor in voorwiel) volledig nagebouwd had. Niet 

te geloven. 

Wat je ook nog wel geregeld ziet, zijn stationair motoren. De meeste zijn 

tweetakt motoren. Maar wat dacht je van een Douglas boxermotor (jaren ’50) 

als stationair motor. Ook een Horex Imperator 400 cc viertakt verwacht je 

toch eerder in een motorfiets dan als stationair motor. 

Dit is een meerdaagse beurs: op vrijdag wordt er opgebouwd; beurs op zater-

dag en zondag.Er is zoveel te zien, dat je aan twee dagen haast nog niet ge-

noeg hebt. Kortom: een beurs om aan te bevelen. ◄ 
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Agenda 

Zaterdag 5 november 2005 

Jaarvergadering CFM en Ruilbeurs Barneveld 

Kortingsbon Ruilbeurs bijgevoegd in deze Peu (in samenwerking met 

de organisator) 

Ruilbeurs open        9.00 uur 

Zaal voor vergadering open:  12.00 uur 

Officieel deel vergadering:  13.00 uur 

 

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 motorclub 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 ◄



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 26 december 2005 of bel! 

Kopij:   Getypt of geschreven, het liefst per email. 

E-mail-kopij:  clubfransemotoren@planet.nl 


