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Even voorstellen 
Door: Jan Horsman 

 

Eind vorig jaar heb ik het redacteurschap van de Peu overgenomen van Paul 

Jonkman. Paul heeft dat vanaf het begin van de club, bijna 15 jaar geleden, 

op zich genomen. Een hele klus, dat kan ik u verzekeren, nu ik deze Peu voor 

het eerst alleen samengesteld heb. Om de fijne kneepjes van het vak te leren 

hadden we de vorige Peu van december nog samen gedaan, maar deze Peu is 

dan de eerste, welke in eigen beheer door mij opgemaakt is. Zoals u ziet aan 

deze Peu heb ik de stijl van Paul (een beproefd concept) grotendeels gehand-

haafd. Of dat in de toekomst nog gaat veranderen, weet ik nog niet. De tijd 

zal het leren. 

Dit nummer is dan een goede gelegenheid om me even voor te stellen: Ik ben 

Jan Horsman, 55 jaar, getrouwd met Hilde, heb 2 dochters en ik werk in de 

automatisering voor een wel bekend transportbedrijf. Mijn belangstelling 

voor motoren begon al toen ik in de jaren zestig op de H.B.S zat. Overigens 

geen tijd waarin motoren populair waren. Op de middelbare school hadden 

we over het algemeen een chronisch geldgebrek. Een beetje aan brommers 

sleutelen (Berini M21) was het enige wat mogelijk was. Dus had ik me voor-

genomen om een motor te kopen zodra ik ging studeren. De eerste motor 

werd in 1968 aangeschaft. Dat was de welbekende Sparta 200 cc met Villiers 

blok, gekocht voor 65 gulden van een kennis, die een Ariel 350 gekocht had. 

(de lucky boy). Het was natuurlijk de bedoeling om te rijden op zo’n motor, 

maar al snel bleek, dat sleutelen onvermijdelijk was. De Sparta had drie ver-

snellingen en hij liep in twee harder dan in drie. Dat kan natuurlijk niet: dus 

het blok opengemaakt en wat bleek: er zat nog maar een halve zuigerveer in, 

de rest was weg, ook de zuiger was aan de bovenkant half gesmolten. Nadat 

ik bij een adresje in Ommen een andere zuiger en cilinder gekocht had, liep 

de Sparta al een stuk beter. Zo ging dat trouwens in die tijd (eind jaren zestig 

/ begin jaren zeventig): bij een gewone motorhandel kwam je niet. Onderde-

len haalde je bij mensen, die ook aan het sleutelen waren of bij een sloper. 

De Sparta: daar heb ik nog een paar maand op gereden, maar deze motor 

kwam toch niet helemaal overeen met wat je als ideaal voor ogen had. Een 

viertakt moest het worden. Ik was inmiddels aan de studie op de TH Twente 

in Enschede begonnen en daar kocht ik voor 325 gulden een Matchless G3LS 

(350 cc). Wat een motor was dat: 4 versnellingen, hij liep 120 km/h. Als je 

gas gaf, bleef hij trekken en dan kwam er weer een versnelling en het bleef 

maar doorgaan. Daar ben je op je negentiende toch heel blij mee. Ook met de 

Matchless bleef het plezier niet beperkt tot rijden: ook aan de Matchless bleef 

je noodgedwongen sleutelen. Veel mensen zullen dat herkennen van de  ► 
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Engelse motoren in die tijd: olielekkage, losrammelende bouten, de dynamo 

die het opgaf, de lekkende primaire kettingkast. Dat de dynamo het vaak op-

gaf, kwam eigenlijk door het volgende: je reed relatief weinig, met als ge-

volg, dat de accu half leeg was. Ging je dan weer rijden, dan moest de dyna-

mo als een gek bijladen. De spanningsregelaar was meestal zo gaar, dat deze 

de hoge laadstroom niet begrensde en daar ging dan je dynamo. Na deze eer-

ste Matchless heb ik nog een 350 gehad en nog een 500 eencilinder. Werd er 

aan de eerste motoren alleen maar gesleuteld om ze op de weg te houden, de 

500 was de eerste motor die gerestaureerd werd: het blok laten reviseren, het 

frame gelakt en de tank en spatborden laten spuiten. Maar ja, na drie Engelse 

eencilinders wil je wel eens wat anders. Ik heb de Matchless verkocht en een 

nog hele nette NSU Maxi (175) gekocht. Die beviel toch niet zo en ik kocht 

een Horex Imperator 400 twin met bovenliggende nokkenas. Op zich was het 

Horex blok een behoorlijk modern blok, maar wat was dat ding versleten. 

De schommelarm vork werd vervangen door de beroemde Horex telescoop 

vork. Deze was ook populair in BMW kringen. Hier en daar heb ik wel wat 

van het blok gereviseerd en er een tijd op gereden, maar er moest toch zoveel 

aan gebeuren, dat het eigenlijk teveel ging kosten. Inmiddels was het 1972 en 

ik wilde wel eens een snellere motor, waar je ook niet zoveel aan hoefde te 

sleutelen. Het werd een Honda Black Bomber van 1968 (de 1
e
 vijf-bak voor 

de kenners). Deze had 45 pk, twee bovenliggende nokkenassen met torsie-

staaf klepvering en een two-leading voorrem. Vergeleken met de Matchless 

en de Horex was dit een racemonster, wat trok dat ding en wat een toeren 

maakte die (9500 tpm max): het duurde een half jaar voor ik volledig aan het 

vermogen gewend was. Op de Honda heb ik zo’n acht jaar gereden. Toen 

kwamen er kinderen, de motor werd in de schuur gezet en zoals zo vaak ge-

beurt stond de motorhobby een paar jaar stil. Achteraf niet te geloven, maar 

ik heb gedurende 6 a 7 jaar niet meer naar de motor gekeken. Na die zeven 

jaar begon het ermee, dat mijn buurman een Fick special kocht. Die Cees 

Fick was in die jaren een bekende bouwer van specials. Hij heeft onder ande-

re eens een serie Vincent motoren opgebouwd. De Fick special van mijn 

buurman was er een op basis van het Norton Featherbed frame, Harley WLC 

carter en krukas, en met Matchless 350 cilinders, het paste maar net in het 

frame. Dus toen ik mijn buurman met die motor bezig zag, dacht ik bij me-

zelf: daar moest ik ook maar weer eens aan beginnen. De Honda stond nog in 

de schuur, die heb ik vervolgens gerestaureerd en heb daar weer een paar jaar 

op gereden. Inmiddels was het begin jaren negentig, ik had die Honda al zo’n 

20 jaar: er moest maar eens wat anders komen en er was ook niets meer om 

te sleutelen. Dus maar eens op beurzen rondgekeken voor een motor om te 

restaureren: een vroege Honda 750 of toch maar wat anders. Uiteindelijk 

werd het een Moto Guzzi 850 T3 in goede staat. Daar konden we wel mee 

rijden, maar er was nog steeds niets om te sleutelen. Maar wat  moet je ► 
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nou aanschaffen: die Engelse fietsen uit de jaren vijftig had ik eigenlijk al 

genoeg gezien. Engelse twins uit de jaren zestig werden inmiddels ook steeds 

duurder. BMW had nooit m’n voorkeur gehad. Het vooroorlogse spul had ei-

genlijk nooit zo mijn belangstelling gehad. Je kocht in de jaren zeventig in 

eerste instantie een motor om op te rijden. En een motor zonder achtervering 

vond ik toen toch wat te primitief. Maar om te restaureren was zo’n vooroor-

logs ding misschien wel wat. Kon je daarna ook nog eens een veteranenrit 

rijden. Dus in 1997 zijn we maar eens op beurzen wezen kijken naar een ge-

schikt restauratieobject. Ik had al redelijk wat ervaring met jaren vijftig mo-

toren, maar van het vooroorlogse wereldje wist ik weinig af. Hoe zit het met 

de onderdelenvoorziening bij voorbeeld. Dus besloten we om te zoeken naar 

een zo kompleet mogelijke motor. Spatborden en ander plaatwerk moesten in 

ieder geval aanwezig zijn. Verder zocht ik naar een exemplaar, waarvan het 

duidelijk was, dat er al niet met de restauratie of opknapbeurt begonnen was 

door iemand. De kans dat er verkeerde onderdelen aan zitten is dan levens-

groot. Daar had ik al genoeg voorbeelden van gezien in de jaren zeventig. 

Uiteindelijk kwamen we op de beurs in Rosmalen een Franse motor tegen. 

Een Terrot 350 HST. Nooit van gehoord. In oldtimer literatuur staan vaak 

wel Engelse en Duitse motoren, maar Franse motoren was een onbekend ter-

rein. Maar omdat de motor kompleet was, er ontbrak geen onderdeel, beslo-

ten we om de gok te wagen. Een gok, omdat je niet weet of zo’n motor veel 

gemaakt is. Is er wel documentatie van te krijgen ? Of als je toch onderdelen 

nodig hebt, kun je daar nog wel aan komen ? Allemaal vragen waar je tegen-

aan loopt als je het vooroorlogse (en Franse) wereldje niet goed kent. Uitein-

delijk bleek het hard mee te vallen: de Terrot HST is in grote aantallen ge-

maakt. Er valt nog aan onderdelen te komen. 

Er bleek ook een Club voor Franse Motoren te bestaan. Daar ben ik in 1998 

lid van geworden. Daar bleken ze ook veel ervaring en documentatie van de-

ze motoren te hebben. Intussen ben ik nog steeds bezig met de Terrot: het 

heeft geen haast en zoals zo vaak staat er nog meer in de schuur en houd me 

ik nog met andere hobbies bezig (oude buizenradio’s en versterkers). De 

Guzzi 850 T3 heb ik nog steeds (1981; is mijn moderne motor). Verder heb 

ik nog een DKW NZ 350 uit 1940 (wel Duits, maar heeft altijd in Frankrijk 

gelopen) en een Yamaha XS 650 (leuke betaalbare twin overigens). 

Twee jaar geleden ben ik penningmeester van de club geworden. En als je 

eenmaal lid van het bestuur bent, dan rol je van het ene in het andere. Dus 

toen Paul er mee op hield als redacteur, dacht ik bij mezelf: waarom geen re-

dacteur worden van de club. Al zo geschiede en als resultaat ziet u nu Peu 56. 

 

Jan Horsman 

Redacteur CFM ◄ 
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Open dag Documentatiecentrum CFM 
Op zaterdag 22 april van 10.00 – 16.00 uur 

 

In de vorige Peu hadden we het reeds aangekondigd: nu het documentatie-

centrum van de club is verplaatst naar Oosterhout, is dit een goede aanleiding 

om er een Open Dag te houden. Een goede gelegenheid om eens op je gemak 

in de documentatie te struinen, met anderen van gedachten te wisselen, een 

bak koffie te pakken of om andere nuttige dingen te doen. Rien heeft inmid-

dels een kopieerapparaat aangeschaft, dus een kopietje maken hoeft geen 

probleem te zijn. Er is voldoende parkeerruimte, je kunt eventueel zelfs je 

motor meenemen. Iedereen is dan ook van harte welkom in Oosterhout op 

zaterdag 22 april van 10.00 – 16.00 uur. 

Het adres is: 

 Wetering 69 (dit is op een industrieterrein) 

 4906 CT Oosterhout 

Route vanaf A59: 

- Neem op de A59 afslag 33, Oosterhout. 

- Je zit nu op de Statendamweg. 

- Vervolg deze weg tot de afslag naar links: Den Hout / Weststad. 

   (bij Shell pomp) 

- Je komt nu op de Bovensteweg. 

- Bij de verkeerslichten naar links. ( bij Opelgarage) 

- Rotonde 3/4 nemen. 

- Eerste weg rechts, Wetering, bij Gloudemans en de Hoog. 

- In de bocht naar links ga je rechts het terrein op. 

 

Tot ziens in Oosterhout. 

CFM Ritje door de Betuwe 
Op zaterdag 20 mei 13.00 uur  

Sinds vorig jaar heeft het CFM bestuur de goede gewoonte aangenomen om 

na de bestuursvergadering in het voorjaar een ritje in de omgeving te maken. 

We blijven tenslotte motorrijders en er is meer in het leven dan vergaderen. 

Dit keer vergaderen we bij Wil Streep. Dus de rit zal plaatsvinden in de Be-

tuwe bij Tiel. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Je hoeft je niet op te geven. 

Verzamelen om 13.00 uur op parkeerplaats Motel Tiel (op A15 afslag 33 

Tiel; linksaf de A15 over; dan meteen weer links; Laan van Westroyen 10) 

 

Tot ziens in Tiel. 
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Sleuteldag 2006 + kofferbakverkoop 
De sleuteldag wordt dit jaar gehouden op 25 maart.  

De dag staat in wederom in het teken van het opdoen van kennis over spe-

cifieke onderwerpen. Marius Brouwer ontvangt ons weer in zijn bedrijf.  

 

Ten opzichte van vorig jaar hebben we de zaak iets aangepast. Het is name-

lijk de bedoeling dat we later in dit jaar specifiek over motorafstelling (ont-

steking, kleppen, carburateur, enz.) gaan babbelen op de Kennisdelendag in 

Oosterhout. 

 

Wat is op de komende sleuteldag de bedoeling? 

- Eerst een kleine rondleiding voor degenen die vorig jaar niet aanwezig 

waren. 

- Er worden een aantal workshops gehouden op vastgestelde tijden: 

 * Gereedschap en het onderhoud hiervan: boren, schroevendraaiers, 

beitels slijpen. Schroefdraad snijden, soorten schroefdraad, snij- en 

tapijzers. (door Marius Brouwer) 

 * Introductie werken met de draaibank, beitels, materiaalkeuzen, draai-

snelheden. (door Jo Vossenberg en Wim Janssen) 

 * Carburateurs: opbouw, werking, afstellen, slijtage (door Ton  Dor-

land) 

 * Bies- en lakwerk (door Hans Kwakkenbos) 

 Hiervoor kunt u naar keuze inschrijven. Aangezien er veel kennis is on-

der de leden, zal er veel onderling geluisterd kunnen worden, waarbij ie-

dere inbreng welkom is. 

- In zelfwerkzaamheid met of zonder professionele begeleiding uitvoeren 

van door u gekozen werkzaamheden, zoals lassen, buigen, plaatwerken, 

bewerken, polijsten, enzovoort. U dient van te voren op te geven wat u 

wilt gaan doen. 

- De kofferbakverkoop (draagbare spullen die binnengelegd kunnen wor-

den. Het is geen “beurs”). 

- 12.30 lunch. 

- Einde: 15.30 uur 

 

Na de lunch (incl. de “kofferbakverkoop” van onderdelen) loopt het pro-

gramma door. U kunt elkaar helpen bij de eigen werkzaamheden. 

De inschrijving gaat tot maximaal 40 personen; de datum van ontvangst van 

uw inschrijving telt. 

 

We wijzen er met nadruk op dat het verblijf in het bedrijf en alle handelingen 

die u pleegt geheel voor eigen verantwoording en risico zijn. U werkt met 
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spullen van een ander; gereedschap kan gevaarlijk zijn. De Club Franse Mo-

toren en de firma “Metaalmorfose” aanvaarden geen enkele aansprakelijk-

heid hiervoor, maar dat zal u duidelijk zijn. U tekent hiervoor ook op het in-

schrijfformulier. 

 

Op het inschrijfformulier moet u zo duidelijk mogelijk aangeven wat u mee-

neemt naar de dag. Dit kunnen zijn: plaatwerk, spatborden, uitlaatbochten, 

sturen, voorvorken en lampenkappen. Geen benzinetanks; dat hebben we al 

gehad. Neem, indien mogelijk, een eigen veiligheidsbril mee. En natuurlijk 

uw spullen voor de kofferbakverkoop. 

 

U wordt verwacht om 09.00 uur (ja, echt waar). Vanaf 08.45uur is er koffie. 

De rondleiding is om 09.15 uur met aansluitend de werkindeling. 

Voor iedereen zijn er 3 broodjes en koffie/thee/chocolade/cup a soup voor de 

lunch. Frikadellen en dergelijke kunnen om 11.00 uur besteld worden. 

Om 15.30 willen we afsluiten. 

 

De kosten voor deze dag zijn € 15,- inclusief lunch en koffie. Het “vet” bij de 

lunch moet u zelf betalen. De opbrengst gaat naar de personeelspot van de 

firma. Dit lijkt ons niet meer dan logisch, aangezien alle medewerkers van de 

firma hier vrijwillig aan meewerken.Gebruikt materiaal e.d. wordt ter plaatse 

bekeken en eventueel betaald. Daar komt u samen met Marius wel uit. 

 

U ziet, wederom een bijzondere dag. Deze dag slaagt echter alleen met uw 

inzet, uw vragen, uw materiaal en uw enthousiasme. Binnen de motorwereld 

is onze sleuteldag zeker uniek dank zij het genereuze aanbod van Marius met 

zijn personeel. De rest is aan u. Wij wensen u een fijne dag. 

 

Bereikbaarheid: A 50 afslag 29 Wapenveld Wezep, richting Heerde, rotonde 

2e afslag richting Industrieterrein, na ongeveer 500 m rechts Sportlaan, 1e 

weg links en na 50 m aan de rechterzijde: Metaalmorfose, Europaweg 2, tel 

0578 695553. 

 

Marius Brouwer (Groet´n uut Heerde) 

Ton Dorland (Greut’n uut Putt’n)  ◄ 
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Met de CFM naar Coupes Moto Légende 
 

Coupes Moto Légende, het grootste klassieke motorfiets festival van Europa, 

vind weer plaats op het circuit van Dijon-Prenois op 3 en 4 juni 2006. 

 

Degenen, die er ooit geweest zijn (of vroeger in Monthlery), weten het wel: 

een enorme manifestatie van klassieke en veteraanmotoren, die in diverse 

klasse’s demo’s rijden op het circuit. Verder is er een grote onderdelenbeurs, 

zijn er vele clubs vertegenwoordigd en je hebt de kans om beroemde renners 

van vroeger tegen het lijf te lopen. Alleen al op de parkeerplaats van het cir-

cuit zie je bijna alle merken van na de oorlog wel vertegenwoordigd. 

 

De CFM gaat er dit jaar ook weer naar toe. We (een aantal bestuursleden) 

staan op een camping in Dijon. Als je ook van plan bent te gaan, dan ben je 

van harte welkom. Als je een plaats wilt reserveren, dan moet je dat wel zelf 

regelen. Adres en telefoonnummer staan hieronder vermeld. 

 

Camping Municipal du Lac 

3 Boulevard Chanoine Kir,  Dijon 

tel: 0033-380435472 

email: infotourisme@ot-dijon.fr 

(De camping zit aan de westkant 

van Dijon, afslag 7 A38) 

 

Tot ziens in Dijon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie op de website: 

http://www.coupes-moto-legende.fr/ 
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De inbouwmotoren van Chaise 
Door:  Lex Biermans 

 

De basis voor dit artikel is het tijdschrift MOTOcyclettiste, met name de 

nummers 12 en 86, met verhandelingen over Chaise door Pierre Quintaa 

en Bernard Salvat.. Het is een vrij vertaald artikel met enkele weglatingen 

en aanvullingen. Toch blijven ook zaken onbelicht, zoals de productieperi-

ode van de diverse blokken. Daarom zijn opmerkingen die bijdragen tot 

verdere kennis over dit merk zeer welkom. 

 

Een stukje historie 

In 1921 richt Maurice Chaise de firma Chaise & Cie op. Hij werkte sinds 

1907  bij de fabriek voor vliegtuigmotoren Le Rhône en heeft daar de fusie 

met Gnome meegemaakt. Bij vliegtuigmotoren was de lichte bouw, betrouw-

baarheid en stabiele klepspeling van motoren met bovenliggende nokkenas al 

lang bekend en werd uitgebreid toegepast. Waarschijnlijk daardoor heeft 

Maurice zijn eerste blokken ook met bovenliggende nokkenas uitgevoerd. In 

het Frans heet dat ACT, vandaar dat deze motormodellen ook als ACT be-

kend staan. 

 

De blokken verkopen goed en in 1928 doet hij de zaak over aan zijn com-

pagnon Claude Bajard, die grootse plannen heeft. Op dat moment begint de 

markt op te komen voor privevliegtuigjes. Met een aantal anderen brengt hij 

in 1929 Chaise & Cie in in een grote bedrijvencluster, de nv Omnium Métal-

lurgique & Industriel, gevestigd aan de Rue Auguste Lançon 34 te Parijs. 

Vanaf 1929 is het dus OMI die de blokken van Chaise produceert.  

Chaise V4-blokken veroveren een deel van de vliegtuigmarkt, waar zij 'op 

zijn kop' worden ingebouwd. 

Inbouwmotoren voor motorfietsen levert Chaise veel aan Delachanal, die de 

motorfietsmerken Dollar en Majestic voert. Die firma zit echter al langer in 

de financiele problemen; in de herfst van 1930 zijn hun schulden bij OMI 

enorm hoog opgelopen. OMI maakt van de nood een deugd en neemt 

Delachanal over; de machines worden naar de eigen fabrieken overgebracht 

en het gloednieuwe fabriekcomplex wordt verkocht. Met deze overname is 

OMI gegroeid tot een groot bedrijf, dat de eigen motoren inbouwt in eigen 

motorfietsen. 

 

Daarnaast produceert Chaise ook industriemotoren, gebaseerd op de 500cc 

kopklepblokken en zonodig voorzien van een achteruitversnelling. Ook is er 

een gamma aan stationairmotoren, dat loopt van 100cc tweetakten met 2pk 
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vermogen en een gewicht van 14 kg, tot viercilinder zijklep lijnmotoren van 

5,8 liter, 34 pk en 460 kg. 

Voor wat betreft de motorfiets-motoren wordt in een prospectus van (waar-

schijnlijk) 1929 melding gemaakt van: 

- drie tweetakten (twee van 175cc en een van 200cc) 

- twee ACT types, beide met oliecirculatie (350cc en 500cc) 

- zes kopklepmotoren met stoterstangen, die door rondslingerende olie 

gesmeerd worden, zie het lijstje hieronder: 

 

 
 

Het valt op, dat de boring en slag van de 500cc motor in de advertentie exact 

overeenkomt met die van de ACT, terwijl dat nergens in de beschikbare ge-

schriften is terug te vinden. Dat laatste geldt ook voor de 200cc en 300cc. 

Daarom moet betwijfeld worden, of deze motoren ooit wel gemaakt zijn, be-

halve wellicht op bestelling voor een ander land. De 175cc schijnt gebouwd 

te zijn maar was een economische flop. ► 
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De Chaise motoren met bovenliggende nokkenas (ACT) 

Deze blokken verschijnen in 1927 op de markt en behoren tot de eerste Fran-

se viertaktmotoren die als blokmotor (motor, koppeling en versnelling in een 

gezamenlijk carter) geleverd worden. Zelfs het bekende Peugeot kwam pas 

een jaar later met een dergelijk concept. De eerste die deze moderne motoren 

inbouwt is Dollar, dat voorheen blokken van Moser toepaste. 

 

 
 

 

Een ACT blok is met 475mm lang en met 310mm ook smal. Daarnaast zijn 

ze zwaar; de 350cc weegt 49 kg en de 500cc 51 kg. Het zijn lange slag moto-

ren: de 350cc heeft boring x slag 75mm x 79mm en  de 500cc 85mm x 

88mm, met respectievelijk 11pk en 15 pk vermogen. 

Het carter is verticaal deelbaar en evenals het distributiedeksel van lichtme-

taal. De cilinder en -kop zijn van gietijzer. ► 

Het Chaise ACT motorblok: lang, zwaar en smal 
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De cilinderkop heeft een half-

bolvormige verbrandingsruimte 

met een aparte decompressieklep 

en wordt met vier bouten, die door 

de cilinder heenlopen, in het carter 

vastgezet. 

 

 

 

 

 

De driedelige krukas heeft kruktappen met een fikse doorsnede van 30mm, 

waarop twee lagers 30-72-19 zitten. Aan het eind van de rechter kruktap zit 

nog een derde lager, dat er-

voor zorgt dat de krachten 

worden opgenomen die de 

wormaandrijving van de ko-

ningsas veroorzaakt.Aan de 

andere kant van de krukas zit 

het zware buitenliggende 

vliegwiel, dat van een spie is 

voorzien en met speciale bout 

met dubbel schroefdraad ge-

borgd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

De platte aluminium zuiger lijkt er in verschil-

lende uitvoeringen te zijn geweest; met 4 en 5 

veren, waarvan 1 of 2 olieschraapveren, soms 

ook een onderaan het hemd. De zuigerpen zit 

met een bronzen bus in de drijfstang, terwijl 

het grote drijfstanglager op rollen loopt.  

 ► 

De driedelige krukas; elke kruktap vormt een 

geheel met de krukwang 
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De klepbediening is het ken-

merk van de ACT. Net als bij 

de rest van de motor heeft 

Chaise daarbij geen conces-

sies gedaan aan de kwaliteit. 

De koningsas wordt direct 

door de krukas aangedreven 

en drijft in de kop de nokken-

as aan die via de tuimelaars de 

kleppen bedient. De holle ko-

ningsas dient meteen als toe-

voerleiding voor de olie voor 

de smering van het kleppen-

mechanisme. Via een kijk-

glaasje in het tuimelaarhuis is 

de olievoorziening contro-

leerbaar. De terugvloeiende 

olie smeert de wormaandrij-

ving op de krukas. Die worm-

aandrijving schijnt op den 

duur wat lawaai te gaan ma-

ken, maar dat kan verder geen 

kwaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De smering van de klepaandrijving; onderin de oliepomp, 

die door de koningsas wordt aangedreven. 

De cilinderkop, met daarnaast de koningsas 

Het tuimelaarhuis; het kijkglaasje 
voor de controle van de oliestro-

ming staat schuin 
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De olie wordt opgevoerd door een dubbele 

tandwielpomp. De hoofdstroom wordt via 

boringen in het rechter carter naar de 

krukas geleid, waar het via de rechter 

kruktap en -wang het grote drijfstangoog 

bereikt. Vandaar wordt de olie het blok 

ingeslingerd en komt via een opening ook 

in de versnellingsbak, waar het de lagers 

en tandwielen smeert. Vervolgens stroomt 

de olie terug naar de onderkant van het 

carter, waaruit het via een zeef weer wordt 

opgezogen door de pomp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oliepomp 

De grote olieomloop: door kruktap 
en krukwang naar het grote drijf-

stangoog 

Onderin het carter zit 
de oliezeef, met daar-

achter de oliepomp. 
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Alle onderdelen in het blok worden door dezelfde olie gesmeerd. De carter-

inhoud is met 2 1/4 liter erg royaal voor die tijd. Toch is voor controle van 

het oliepeil een peilstok aanwezig. De oliedampen kunnen achteraan het 

blok, helemaal bovenin, ontwijken. Maar niet nadat ze de kans hebben ge-

kregen in een aparte ruimte te condenseren. De daar vloeibaar geworden olie 

druppelt via een leidinkje op de aandrijfketting. 

Achteraan bovenin zit de condensatiekamer voor de oliedamp            ► 
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Van de motor wordt het vermogen via een tussentandwiel overgebracht op de 

koppeling, die uit meerdere metalen platen bestaat en met de olie wordt ge-

smeerd. Daarachter zit de versnellingsbak met drie versnellingen. Via het 

verschuiven van het tandwiel van de tweede versnelling wordt geschakeld. 

Bij snel schakelen of te weinig ontkoppelen krijgt dit tandwiel het enorm te 

verduren. Ook zonder dat slijt dit als eerste. 

 

Ook de magneet wordt via het tussentandwiel aangedreven. Het ontstekings-

tijdstip voor de 350cc is 12mm voor bdp en voor de 500cc is dat 14mm, uit-

gaande van volle voorontsteking. Deze waarden zijn uit 1928 en gebaseerd 

op de benzine uit die periode. Het ontstekingstijdstip kan exact worden afge-

regeld door de bevestiging van de magneet iets te lossen en hem in zijn hou-

der iets te draaien. Het magneettandwiel heeft geen spiebaan, zodat het ver-

standig is de stand op as en tandwiel aan te tekenen alvorens het te verwijde-

ren. 

 

De distributie van de ACT-motor wordt, als bijvoorbeeld de kop verwijderd 

is geweest, als volgt afgesteld: 

1. Stel de klepspeling op 0,1 tot 0,2 mm voor beide kleppen, gemeten tussen 

klep en tuimelaar. 

2. Zet de zuiger op het bovenste dode punt (bdp) en markeer dit met een 
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merkteken aan de bovenzijde op het vliegwiel en het carter. 

3. Markeer het vliegwiel volgens de tekening, uitgaande van het merk voor 

bdp, met: is (inlaat sluit). Indien gewenst kan je ook de andere merktekens ter 

controle aanbrengen: us (uitlaat sluit), uo (uitlaat opent) en  (inlaat opent).  

Voor het gemak zijn de afstanden ook aangegeven, gemeten aan de omtrek 

van het vliegwiel van 220mm doorsnede. 

4. Draai het merkteken 'is' tegenover het merkteken op het carter. 

5. Zet de inlaatklep op sluiten. Dit kan met een schroevendraaier in de sleuf 

aan het einde van de nokkenas. Draai rechtsom, tot de tuimelaar de inlaatklep 

net raakt. 

6. Markeer deze stand met een merkteken op het tuimelaarhuis, net naast de 

sleuf. 

7. Draai nu de nokkenas circa 1/8 slag (45 graden) linksom. 

8. Schuif het bovenste wormwiel op de koningsas en duw het naar beneden 

in het tandwiel van de nokkenas. 

9. Geleidt het wormwiel verder naar beneden, terwijl je de nokkenas rechts-

om draait, totdat hij stuit. 

10. Controleer nu, of de sleuf weer exact bij het merkteken (uit stap 6) op het 

tuimelaarhuis staat. 

11. Zo niet, trek het wormwiel weer uit het tandwiel van de nokkenas, ver-

draai deze een tandje en ga verder volgens 9. 

12. Als sleuf en merkteken (uit stap 10) exact tegenover elkaar staan, moet 

het lager bovenop de koningsas worden geplaatst en met de bout worden ge-

borgd. 

 

 

Veel rijplezier met de ACT, die over het algemeen geen probleempunten 

heeft bij normaal VMC-gebruik. ◄ 

Het tuimelaarhuis met tuimelaaras en wormwiel van de koningsas 
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(commerciële advertentie) 

 

 

 

 

 

 

Informatie gezocht. 

Informatie gezocht over een Peugeot P55GL. 

Welke olie moet er in de versnellingsbak? 

Dit in verband met slippen van de koppeling. 

Vermoedelijk zijn de koppelingsplaten, koper gevoerd, niet versleten. 

Informatie naar Rob Bakker: 

E mail: rob59f2zonnet.nl 

 

 

 

  

 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 

 7201 GG Zutphen 

  

 tel/fax: (0575) 54.47.61 

 mobile: 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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2
e
 Prijs Clubstand Rosmalen 

Door: Rien Neels 

 

Ook dit jaar, 2006, werd de CFM uitgenodigd door de organisatie van het 

Autotron om een clubstand in te richten. 

 

Na het invullen van het inschrijfformulier begint het plannen van de CFM-

leden die het weekend hun steentje willen bijdragen. Dat niet iedereen mee 

kan doen is begrijpelijk omdat het aantal deelnemerskaarten beperkt is. 

Na de planning van de clubstandmedewerkers komen nog de logistieke peri-

kelen aan de beurt. Want de clubstand dient toch een “beetje” aangekleed te 

zijn. Na het oplossen van al deze hoofdpijnbezorgers kon het uiteindelijke 

feest beginnen. 

De beurs was weer een geslaagd weekend voor de CFM, vooral toen bleek 

dat ons ERELID S.W. Faber de tweede prijs tijdens het borreluur voor de 

standhouders in ontvangst had genomen. De clubstand bemanning was niet 

gaan borrelen omdat de stand niet was aangekleed volgens het motto dat de 

organisatie had bedacht: “Nozems en Vetkuiven”. Dus het in aanmerking 

komen voor een prijs, “tja dat is voor ons niet weggelegd” maar…….. 

Het was dus toch iets anders geworden, een zeer mooie tweede prijs waar we 

weer iets leuks mee hebben gedaan !! 

 

Met de tweede prijs hebben we na lang 

wikken en wegen een aankoop gedaan 

voor het Documentatie Centrum. 

De aankoop bestaat uit originele Mag-

neto France documentatie.Hier zal ook 

nog aandacht aangegeven worden. 

 

De beide dagen werd de clubstand weer 

goed bezocht door leden en niet leden. 

Ook van onze zuiderburen krijgen we 

steeds meer lovende woorden. Daar is 

het een gemis dat er geen club is in de 

trend van de CFM. 

Door alle “Wilde Indianen Verhalen” 

over het verkrijgen van een kenteken 

voor een bromfiets van voor 1974, en 

vooral die uit het buitenland komen had 

de organisatie samen met RDW een interactieve schouwing gehouden. ► 
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Op deze manier probeerde men uit te leggen aan de bezoekers waar naar ge-

keken moest worden en wat men zelf moet doen. Over de verkopen van de 

handelaren en het aantal bezoekers zijn de meningen altijd zeer verdeeld, dus 

dat was ook in Rosmalen weer het geval. Maar het geeft altijd stof tot een ge-

sprek met vele meningen waarom het goed gaat of slecht gaat met de handel. 

Het aanbod van Franse motoren en onderdelen was aan de matige kant. Maar 

dat horen we al iets langer. 

 

Jean Forgeron (raad pleeg alstublieft 

hiervoor het woordenboek): Twee da-

gen lang stond er tegenover, maar dan 

ook pal tegen over de clubstand een 

duo te zingen. 

Dat is op zich niet erg, maar helaas 

werd er op zondagmiddag gevraagd of 

er liefhebbers in de zaal waren van 

een zanger met het “palingsound” 

oeuvre.Een luidkeels nee was het ge-

volg, waarna iedereen bedolven werd 

onder het geluid dat ene J.S. uit V. 

voort brengt. [Jan(tje) Smid] 

Jan-Coen, ook op zondag werd er 

geen enkel Frans chanson ten gehore 

gebracht, ik zal er toch eens over na-

denken om een “spreeuwenbak”, een 

apparaat waar geluid uit komt, de vol-

gende keer op te tuigen. 

Dan bedank ik alle afbouwende, opbouwende en moed insprekende cluble-

den voor hun inzet.Ook gaat onze dank uit naar MC Oltimer uit Oudenhoorn, 

waarvan we de Magneto France documentatie konden overnemen. 

 

Uit de losse pols van Rien Neels. ◄ 

  

 

Gezien in het VMC blad (nr. 503): Austral PS 1925 2-takt 

 

In het laatste clubblad van de VMC stond een prachtig artikeltje over een 

Austral van Lex Biermans. Het is een van de lezenswaardigste artikeltjes dat 

over onbekende Franse motorfietsen in Nederland werd geschreven. 

 

Paul Jonkman 

Dat de jeugd zich ook vermaakte 

zal na het bestuderen van de foto 

duidelijk zijn 
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Nunc est Bibendum 
Door: Jan Horsman 

 

Op de voorpagina zie je het “Michelinmannetje”, het 

bekende logo van Michelin. Het plaatje op de voor-

pagina is van 1912. Waar komt dit logo vandaan en 

hoe oud is dit logo eigenlijk ? De website van Miche-

lin leverde het antwoord. 

 

Geschiedenis Michelin 

In de 19e eeuw was er in Clermont-Ferrand een klein fabriekje dat onder an-

dere rubberen ballen en remschoenen maakte. Eind jaren '80 (van de 19e 

eeuw) ging het echter niet zo goed met dit bedrijfje, en de gebroeders André 

en Edouard Michelin werden ingeschakeld om het familiebezit van de onder-

gang te redden.  

 

André had architectuur gestu-

deerd aan de Academie voor 

Beeldende kunsten in Parijs en 

had een eigen onderneming op-

gezet in de staalconstructie. Zijn 

jongere broer Edouard stond na 

zijn studie aan de Academie 

voor Beeldende Kunsten aan het 

begin van een carrière als kunst-

schilder.  

 

 

Makkelijk te repareren luchtbanden 

In 1891 arriveerde er een fietser met bandenpech in 

Clermont-Ferrand. Hij reed niet op massieve banden, 

hetgeen in die tijd nog gebruikelijk was, maar op de 

luchtbanden. Die waren een stuk comfortabeler, 

hoewel lastig te repareren. Reparatie duurde onge-

veer 3 uur en dan moest de band ook nog eens een 

nacht drogen. De gestrande fietser wekte bij Edouard 

Michelin de belangstelling voor luchtbanden. Hij be-

sefte dat luchtbanden een groot succes konden wor-

den, mits ze eenvoudig te repareren zouden zijn. Hij 

kwam op het idee de luchtband niet helemaal vast op 



23 

 

het wiel te bevestigen, en bedacht een methode waarmee de band makkelijk 

was te demonteren. Aanvankelijk verkortte hij de reparatietijd naar 15 minu-

ten en vervolgens zelfs naar 2 minuten.  

 

Autobanden 

Al snel viel het oog van de gebroeders Michelin op een veelbelovende nieu-

we uitvinding: de automobiel. André Michelin deed in 1894 mee aan de al-

lereerste wedstrijd voor automobielen van Parijs naar Rouen. Tijdens deze 

wedstrijd raakte 

hij ervan over-

tuigd dat auto's 

een schitterende 

toekomst zou-

den hebben, 

mits uitgerust 

op luchtbanden. 

Michelin zette 

destijds al de 

toon als het om 

vernieuwingen 

ging, en er zou-

den nog veel 

meer innovaties 

volgen uit 

Clermont-

Ferrand. 

 

 

Bibendum: het Michelin man-

netje 

In 1894 zag Edouard Michelin 

in een stapel banden de contou-

ren van een mannetje; alleen de 

ledematen ontbraken. Dat beeld 

resulteerde enkele jaren later in 

een reclameposter van een ban-

denmannetje dat een met spij-

kers en glasscherven gevulde 

bokaal hief. Michelin-banden 

konden immers alle obstakels verzwelgen. De leus luidde 'Nunc est Biben-

dum'. In het Nederlands betekent dit 'Laat ons drinken'. Door deze reclame-

campagne is men het bandenmannetje 'Bibendum' gaan noemen. 
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Bibendum vierde in 1998 zijn 100e ver-

jaardag. Qua uiterlijk is hij in de loop der 

jaren verschillende keren veranderd. Hij 

ging mee met de eisen van de tijd en paste 

zich altijd aan de omstandigheden aan.  

 

Bibendum heeft al een interessant en veel-

bewogen leven achter de rug. Hij was een 

inspiratiebron voor kunstenaars (waaron-

der Salvador Dalí), leende zijn beeltenis 

en vormen aan talloze publiciteitsartike-

len, speelde de hoofdrol in reclamecampagnes, stond samen met James Bond 

op een affiche van de film 'A View to Kill', en verscheen in zijn witte kos-

tuum op allerlei evenementen. En voorlopig gaat hij nog lang niet met pensi-

oen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2000 werd Bibendum door een internationale jury - samengesteld door de 

Financial Times en het Canadese blad Report on Business - uitgekozen tot 

het beste logo van de afgelopen eeuw. Hij behoort tot de bekendste merkte-

kens ter wereld en heeft alles van een mythe in zich: een opmerkelijk uiter-

lijk, persoonlijkheid, een sympathieke uitstraling, humor, en een eigen le-

vensverhaal. 

 

Bron: www.michelin.nl ◄ 
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Wilde Indianen Verhalen ontzenuwd 
Door  Rien Neels. 

 

Wilde indianen verhalen, ja dat is wat je de laatste tijd hoort over het ver-

krijgen van een kenteken voor een Klassieke Bromfiets. 

Tijdens de beurs in het Autotron in Rosmalen hebben de organisatie en het 

RDW, Rijksdienst voor het Wegverkeer, een interactieve demonstratie ge-

geven over het schouwen van de Klassieke Bromfiets. 

 

Daar er in de club ook Franse Klassieke Bromfietsen aanwezig zijn, is er als 

proef een Liberia aangeboden in Rosmalen voor de interactieve demonstratie. 

De hieronder afgebeelde Liberia ziet er volgens de medewerkers als een 

bromfiets uit. Bijvoorbeeld vanwege de trappers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het verkrijgen van een kenteken zijn een aantal gegevens nodig, die op 

het formulier “ Schouwgegevens bromfiets” moeten worden ingevuld: 

 VIN: [Voertuig Identificatie Nummer], ook wel framenummer. 
 Motornummer:  
 Merk: Liberia 
 Handelsbenaming: dus type 

 ► 

De Liberia wachtend op de interactieve demonstratie 
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 TGK-nummer: typegoedkeuringsnummer ( niet nodig voor bromfiet-

sen van voor 1974) 

 Plaats van VIN, dus waar het framenummer ingeslagen is. 

 

Dit ingevulde formulier gaat naar het RDW. 

Nu vraagt het RDW aan u om meer informatie, zoals bouwjaar, staat bij-

voorbeeld op het type plaatje, of via gegevens van Internet etc. 

Ook willen ze een aantal foto’s van de Klassieke Bromfiets, en wel van het 

type plaatje, het ingeslagen nummer en van de linker- en rechterkant. 

Over het algemeen kwam de snelheid van de Franse en Nederlandse Brom-

mers overeen, tenminste dit werd medegedeeld door het RDW. 

Het ingeslagen frame nummer kan wel eens een probleem zijn, ook op de 

achtervork zoeken kan geen kwaad. Is er helemaal geen ingeslagen nummer 

dan doet het RDW dat voor u, tegen een betaling van € 65.00 euro [tarief 

2005]. Tot 1 september 2006 kunnen Klassieke Bromfietsen relatief een-

voudig en goedkoop voorzien worden van een kenteken. 

Type goedkeuring. 

Klassieke Bromfietsen tot het bouwjaar 01-01-1974 kunnen zonder type-

goedkeuring een kenteken krijgen. Mits het voertuig aan de Nederlandse de-

finitie van bromfiets voldoet. 

Meer informatie. 

Een tweetal website’s waar ook de nodige informatie te verkrijgen zijn: 

www.fehac.nl en www.ishetgeenplaatje.nl 

Bij www.ishetgeenplaatje.nl komt binnenkort een link die u meer gegevens 

zou moeten gaan laten zien over de Klassieke Bromfiets die u van een kente-

ken wilt laten voorzien. (www.ishetgeenplaatje.nl/brommerinfo). 

Bovenstaand verhaal is vooral bedoeld voor 

de Historische Klassieke Bromfiets van voor 

01-01-1974. 

 
Bovenstaande is door mij opgetekend tijdens de 
demonstratie in Rosmalen en aan de hand van 
vragen uit het publiek die tijdens de demonstratie 
gesteld werden. Dit verhaal zal verre van kom-
pleet zijn, maar dat was mijn bedoeling ook niet. 
Ik heb het echter geschreven als een kleine leid-
raad voor wat er zo al te verwachten is. 
Er kunnen dan ook geen rechten aan dit schrij-
ven ontleend worden. 

 

Rien Neels ◄ 
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Wijzigingen op de ledenlijst CFM 
26 februari  2006. 

 

Nieuwe leden: 

 

200510-02 Dhr. L.J.H. Engelbertink, Lyceumstraat 23, 7572 CM Ol-

denzaal. 

 (0541) 53.83.4  leoengelbertink@hotmail.com  

 

200511-01 Dhr. M.M. Wietsma, Eelsmastate 6, 8925 HM Leeuwarden. 

 (058) 266.00.73 rwietsma@hotmail.com  

 

200511-02 Dhr. M.L. Verhaeren, Singelstraat 55, 2381 Ravels. België. 

 0032.495.569 leo.motoren@skynet.be  

 

200512-01 Mevr. E.P. Derix, Jan Heijnsstraat 35, 5041 GB Tilburg. 

 (013) 535.50.43 editderix@zonnet.nl  

 

200512-02 Dhr. J. van der Linden, Eikenstraat 12, 5104 CC Dongen. 

 (0162) 31.31.40 j-vanderlinden@home.nl 

 

Nieuw adres: 

 

Dhr. H. Kaajan, Spiekerbrink 27, 8034 RA Zwolle. 

 

Nieuw e-mailadres: 

 

Antoon Putter, Nieuwegein: a.putter@casema.nl 
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Advertenties 
 

Te koop aangeboden 

Peugeot type P 210 L. Prijs n.o.t.k. Ze is gedeeltelijk gerestaureerd, een extra 

motorblok maar nog geen NL- kenteken. Arjan van der Haar 

Mail: arjanvdhaar@planet.nl  

Tel.: 06-53516204 

 

Gevraagd 

Gezocht: Chromé ring phare Peugeot P112, bouwjaar 1935 

Verder is alle informatie over afstellingen enz... welkom 

Eddy Vermeiren  

Tel: 03/ 828 28 64 

Email: pandriver@hotmail.com 

 

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

Eine ungeänderte Darstellung der originalen Berichte in “Dinglers polytech-

nisches Journal”; 256 bladzijden zwart-wit; Duitstalig met vele afbeeldingen 

en tekeningen. ISBN 90-803076-2-9;  € 50,=. 

Het boek is in eigen beheer door Lex Biermans (VMC) 

gemaakt. Het is het geld zeker waard als u geïnteres-

seerd bent in pure techniek uit het begin van de motor-

fietsontwikkeling. (Groot voordeel voor veel lezers is 

dat het boek Duitse tekst bevat.) U kunt bestellen via 

Lex zelf maar Paul Jonkman heeft ook twee boeken ter 

distributie klaar liggen. Adresgegevens op de achterzijde 

van deze Peu. ◄ 
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Agenda 
 

CFM evenementen 2006 

 

25 maart 2006 CFM Sleuteldag: zie deze Peu 

 

22 april Opening CFM Documentatiecentrum 

 

20 mei Rit door de Betuwe  
 

23 September 2006 

De 16e editie van het Nationaal Veteraan Treffen te Woerden 

 

26-27 Augustus 2006 Jaarrit CFM 

 

14 Okt. 2006 Kennisdelendag (kleinschalig) in "Le Boisseau Contrariant" 

 

4 november 2006 Jaarvergadering en beurs Barneveld 

 

 

 

Beurzen 2006 
 

3 tot en met 5 maart 2006 

Vehikel Oldtimer Markt, Veemarkthallen Utrecht 

Entree euro: € 11,00. Open van 10:00 tot en met 17:00 uur 

Informatie: Telefoon: (00.31) (0)30.22.58.262 

Fax: (00.31) (0)30.24.00.183 

Zie ook: www.vehikel.com 

 

Zaterdag 8 april 2006 

Motor- en Bromfietsbeurs Barneveld, Markthal, Nieuwe Markt 
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Open van 09:00 tot en met 16:00 uur. Entree: € 5,00 per persoon. 

Inlichtingen na 18:00 uur. Telefoon: 0318-65.65.05  

 

15 en 16 april 2006 

Moto Retro Leuven 9e Editie; Brabanthal Leuven België 

Route: E 40 Haasrode, afrit 23. 

Open van 10:00 uur tot 18:00 uur 

Telefoon & Fax: 00.32 (0)2-381.08.87 of mobiel: 00.32 (0)475-58.08.87 

e-mail: bema.bvba@pandora.be 

 

29 en 30 april 2006 

2e Grote Oldtimerbeurs te Hamont, België 

Motoren, Bromfietsen en Onderdelen. 

Keunenlaan 11, Hamond (B) 

Open van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. 

Informatie: 00.32 (0)475.60.51.22 

E-mail: henri.slegers@skynet.be 

 

Zondag 7 mei 2006 

Moto Retro Kuurne; Hoeve Vandewalle; Boomgaardstraat 168; Kuurne (B) 

Open van 09:00 uur tot 17:00 uur Telefoon: 00.32 (0)475-26.43.12 óf 

00.32 (0)56-72.57.00 

 

Zaterdag 13 mei 2006 

Bromfietsbeurs Barneveld 

Markthal, Nieuwe Markt Barneveld 

Open van 09:00 tot en met 16:00 uur,Entree: €5,00 per persoon. 

Inlichtingen na 18:00 uur: Telefoon: 0318-65.65.05, Fax: 0318-48.37.87 

Zie ook: www.vehikel.com 

 

21 mei 2006 

1e Nederlandse Bromfietsmarkt, Veemarkthallen Utrecht 

Entree euro: 11,00, Open van 10:00 tot en met 17:00 uur 

Informatie: Telefoon: (00.31) (0)30.22.58.262, Fax: (00.31) (0)30.24.00.183 

Zie ook: Vehikel Oldtimer Markten 

 

3 en 4 juni 2006 

Coupes Moto Legende Circuit de Dijon-Prénois. Er zijn diverse leden van de 

CFM die het evenement bezoeken. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met het bestuur van de CFM. We staan op een camping in de buurt. Als u 

daar ook wilt verblijven, dan moet u dat zelf regelen of een gokje nemen dat 

er nog ruimte is.  
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Meer informatie:www.coupes-moto-legende.fr  

 

25 – 27 augustus 2006 

VEHIKEL OLDTIMERMARKT. Oldtimer autos, motoren, bromfietsen, 

scooters, fietsen, clubs, automobilia, lifestyle, gereedschappen en ONTZET-

TEND VEEL ONDERDELEN!, Utrecht, Veemarkthallen. Binnen en buiten. 

Entree € 11,-. 10.00-17.00 uur 

 

Zaterdag 23 september 2006 

De 16e editie van het Nationaal Veteraan Treffen te Woerden 

 

4 november 2006 

Veteraan-motor en oldtimerbeurs Barneveld in de Markthal 

Informatie H. van Maaren (0341) 42.35.09 

Tevens Jaarvergadering van de CFM in aangrenzende Sporthal.  

 

9 en 10 december 2006 

Tweedaagse VEHIKEL OLDTIMERMARKT. Oldtimerbeurs voor auto's en 

motorfietsen, bromfietsen enz. en heel, heel veel ONDERDELEN!, Utrecht, 

Veemarkthallen. 10.00-17.00 uur. Entree € 11,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Richard van der Plas, Thamerweg 28, 1422 XJ Uithoorn (0297) 54.01.04 

 

Webmaster: 

Paul Jonkman,  Zonnenbergstraat 33, 7384 DK  Wilp-Achterhoek (055) 323.26.67 

P.R., beurzen, website en documentatiecentrum: 

Rien Neels, Margrietlaan 8, 5165 TA Waspik. (0416) 31.20.01 of (06) 36.20.00.14  

Aanspreekpunt voor technische vragen:  

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

Eindredactie "Peu": 

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

•  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 

• Documentatiecentrum: bezoek op afspraak (0416) 31.20.01 of (06) 36.20.00.14 

  (email: cfm-documentatiecentrum@home.nl) 

 

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

www.clubfransemotoren.nl 

Sluiting kopij: uiterlijk maandag 27 februari 2006 of bel! 

Kopij:  Getypt of geschreven, het liefst per email. 

E-mail-kopij: cfm-redactie@wanadoo.nl 


