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Besturen 

Leden van onze vereniging die pakweg langer dan vijf jaar lid zijn, zal 
het zijn opgevallen: het bestuur is rimpelloos van samenstelling veran-
derd. Het is mijn beurt om als bestuurslid iets te schrijven, iets dat ik 
met veel plezier doe. De functie van welk bestuur dan ook, is buitenge-
woon belangrijk. Hoe je het ook went of keert, uiteindelijk bepaalt het 
bestuur de richting waarin de vereniging zich beweegt. 

Een voorbeeld 

Afgelopen jaar is onze grote zustervereniging, de Veteraan Motoren Club, in 
onrustig vaarwater gekomen. Er is een fikse discussie ontstaan met als inzet 
de leeftijdsgrens van de motorfietsen die tot de vereniging zouden mogen 
worden toegelaten. De jaartalgrens ophogen zou ervoor moeten zorgen dat de 
terugloop in ledental zou stoppen. Als VMC-lid heb ik ook persoonlijk gere-
ageerd en ik heb de enquête uitgebreid toegelicht. Ik ben er echt even voor 
gaan zitten. 
Gelukkig heeft “mijn” standpunt in de ledenvergadering van de VMC uitein-
delijk het meeste gehoor gekregen. Een bezorgd bestuur dat de leeftijd niet 
wilde ophogen zag een meerderheid van de leden tegenover zich. Terecht 
merkte het bestuur op dat een gezonde vereniging op meerdere manieren haar 
ledenstabiliteit kan bereiken. Ook terecht was het van het bestuur om goed te 
kijken naar de groep van trouwe leden die veel binding met de club hebben. 
Uiteindelijk zijn zij de cultuurdragers in de vereniging. Het VMC-bestuur zal 
opgelucht adem hebben gehaald. Men bleek in staat om naar elkaars argu-
menten te luisteren. De leeftijd blijft wat het was: motoren tot 1940. Helder !   
 
Binnen de CFM hebben we dergelijke moeilijke discussies nog nooit hoeven 
te voeren. Een groot ledental is geen doel van de CFM. Maar we hebben ook 
nog nooit een terugloop gekend. We hebben een grote groep van trouwe le-
den. Soms nemen leden afscheid omdat hun hobby ten einde is gekomen. 
Geweldig dat dit vaak in stijl gebeurt en het bestuur een bericht met opgave 
van reden wordt toegezonden. Niet betalen zou voldoende zijn geweest, maar 
toch. . . . 

Met plezier (in Tirol) 

Onlangs zaten we als bestuur bij elkaar in Leersum. De tafel van Arjan zat 
vol met mensen uit het hele land. Ik zat even tevreden rond te kijken toen ik 
de zegeningen telde. 
• Toen de club nog jong was, was het een bewuste keuze om bestuursleden 

te werven die niet te ver uit elkaar woonden. Dat scenario was niet langer 
haalbaar. Nu rijden we vanuit het hele land naar elkaar toe. Niemand 
moppert. 

• Bij de bespreking van activiteiten is het verdelen van de taken 2007 moei-
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teloos verlopen. 
• Deze vereniging mag zich rijk rekenen met een clublid dat zijn machinefa-

briek openstelt op zaterdag en zijn personeel zaterdags inschakelt om onze 
leden te begeleiden met hun activiteiten.  

• Moeiteloos is de redactie van de Peu in andere handen overgegaan. 
• Ledenadministratie en verzending verlopen geruisloos en stipt op tijd. 
• De financiën zijn goed op orde en worden keurig beheerd. 
• Hart van het bestuur, voorzitter en secretaris, hebben een neusje voor de 

goeie sfeer die bij deze verenging past en dragen dat ook goed uit. 
• Een bestuurslid heeft een eigen museum en stelt dat voor allerlei activitei-

ten ter beschikking aan de vereniging. 
 We hebben goede PR met onze stand in Rosmalen. (het zangersduo tegen-

over de clubstand geven we in 2008 maar een ticket naar Tirol, in ieder 
geval ver weg) 

 
Zelf voel ik me op m’n gemak bij deze mensen in de wetenschap dat we de 
komende jaren de goede koers te pakken hebben. En nu maar hopen dat de 
leden ons met hun actieve bijdragen blijven steunen, zodat we niet in dezelf-
de discussie terecht komen als bij de VMC, want . . . .  wij kunnen de jaartal-
grens niet ophogen. (Onze club staat open voor leden met Franse motoren 
van alle bouwjaren). We zouden wel Belgische motoren toe kunnen laten tot 
onze vereniging en eventueel zelfs Engelse? (grapje) 
 
Paul Jonkman 
 
 

Van de redactie 
Voor u ligt Peu 60. Dit alweer de vijfde Peu, die ik in elkaar gezet heb, sinds 
ik het redacteurschap van Paul heb overgenomen. 
Tot nu toe heb ik over voldoende copy kunnen beschikken, maar de bron be-
gint nu toch een beetje op te drogen. We hebben vooral behoefte aan motor-
beschrijvingen, restauratieartikelen en technische artikelen. Dus schrijf eens 
een verhaal over je motor of over een restauratie. Ook als je een Frans artikel 
wilt vertalen, dan ben je van harte welkom. In ons documentatiecentrum heb-
ben we voldoende documentatie in het Frans, dat er op wacht om vertaald te 
worden. Ik ben 16 juni op de Open Dag van het Documentatiecentrum aan-
wezig. Als je iets hebt of wilt doen, neem dan contact met de redactie. 
Jan Horsman (0492-518698), email: cfm-redactie@orange.nl ■ 



5 

 

Sleuteldag 2007 
 
De sleuteldag wordt dit jaar gehouden op 24 maart. Marius Brouwer 
ontvangt ons ook nu weer in zijn bedrijf. 
 
Op de jaarvergadering hebben we afgesproken dat de Sleuteldag hoofdzake-
lijk zal worden besteed aan zelfwerkzaamheid met begeleiding, terwijl we de 
Kennisdelendag besteden aan “lessen”, theorie en praktijk. Een tweede reden 
is dat we goed gebruik willen maken van de mogelijkheden, het gereedschap, 
het materiaal en het personeel waar we in Heerde over kunnen beschikken. 
 
Wat is op de komende Sleuteldag de bedoeling? 
- Eerst een kleine rondleiding voor diegenen die de vorige keren niet aan-

wezig waren. 
- Indeling van de deelnemers aan de hand van de werkzaamheden. 
- Twee workshops: wielen spaken en plaatbewerking 
 (Voor de workshop ‘wielen spaken’ zoeken we nog iemand, die deze wil 

geven. Opgeven bij Ton Dorland) 
 Hiervoor kunt u naar keuze inschrijven. Aangezien er veel kennis is onder 

de leden, zal er veel onderling geluisterd worden, waarbij iedere inbreng 
welkom is. 

- In zelfwerkzaamheid met of zonder professionele begeleiding uitvoeren 
van door u gekozen werkzaamheden, zoals lassen / buigen / plaatwerken / 
bewerken / polijsten / pizza bakken en mosterdsoep koken. 

 U dient van te voren op te geven wat u wilt gaan doen. 
 Ook het maken van bijvoorbeeld uitlaatbochten, kleppen slijpen, speciaal 

laswerk en montagewerkzaamheden behoren tot de mogelijkheden. Het 
liefst zien we iedereen aan het werk. Komt u ergens niet uit? Op deze dag 
is een enorme hoeveelheid kennis en kunde aanwezig. Neem het spul 
maar mee. 

 Wanneer werkzaamheden niet op deze dag kunnen worden afgerond, dan 
kunt u een afspraak met Marius maken om dit later op te halen (bijv. 
chroomwerk). 

- De kofferbakverkoop (draagbare spullen die binnen gelegd kunnen wor-
den. Het is geen “beurs”). 

- 12.30 lunch. 
- Einde: 15.30 uur 
 
Binnenbrengen materiaal kofferbakverkoop vanaf 08.30uur. 
De inschrijving gaat tot maximaal 40 personen; de datum van ontvangst van 
uw inschrijving telt. U krijgt bericht wanneer u dit jaar buiten de boot valt. 
Deelnemers krijgen geen verder bericht. 
 
We wijzen er met nadruk op dat het verblijf in het bedrijf en alle handelin-
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gen, die u pleegt geheel voor eigen verantwoording en risico zijn. U werkt 
met spullen van een ander; gereedschap kan gevaarlijk zijn. De Club Franse 
Motoren en de firma “Metaalmorfose” aanvaarden geen enkele aansprake-
lijkheid hiervoor, maar dat zal u duidelijk zijn. U tekent hiervoor ook op het 
inschrijfformulier. 
 
Op het inschrijfformulier moet u zo duidelijk mogelijk aangeven wat u mee-
neemt naar de dag en wat u wilt  doen. Gaarne ook aangeven wanneer het 
“beroepspersoneel” iets voor u moet doen of maken.  
Neem indien mogelijk een eigen veiligheidsbril mee. En natuurlijk uw spul-
len voor de kofferbakverkoop. 
 
U wordt verwacht om 09.00 (ja, echt waar). Vanaf 08.45 is er koffie. De 
rondleiding is om 09.15 met aansluitend de werkindeling.  
Voor iedereen zijn er 3 broodjes en koffie/thee/chocolade/cup a soup voor de 
lunch. Frikadellen e.d. kunnen om 11.00 worden opgegeven.  
Om 15.30 willen we afsluiten. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 16,- inclusief lunch, koffie e.d., 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 dankzij 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, 
Heerde. Tel 0578 695553. 
 
Ton Dorland en Marius Brouwer. ■ 
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Coupes Moto Legende 
 
26 en 27 mei (pinksterweekend), dan is het weer zover: het bekende 
evenement Coupes Moto Legende in Dijon. 
 
Een onvergelijkbaar evenement, waar je als 
rechtgeaarde (en niet alleen Franse) motorlief-
hebber je hart kunt ophalen aan oude motoren 
van voor 1900 tot in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Alleen al op de parkeerplaats 
van het circuit tref je bijna alles aan, wat er na 
de oorlog aan motorfietsen gebouwd is. Ver-
der demonstraties op het circuit, beurs, club-
stands van veel Franse motormerken. Ook kun 
je er bekende coureurs uit het verleden in het 
‘wild’ aantreffen. Al met al een evenement, 
waar je eens een keer naar toe moet gaan. 
 
De entree bedraagt Euro 21,= voor twee da-
gen. Als je echter aan komt rijden met een motor van voor 1965, dan is de 
entree gratis. 
 
Voor overige informatie van het evenement zie de website: 
http://www.coupes-moto-legende.fr/ 
 
 
Ook dit jaar gaan een paar bestuursleden van de club naar het evenement. We 
overnachten op een camping in de stad Dijon. Als je ook van plan bent te 
gaan, dan ben je van harte welkom. Als je een plaats wilt reserveren op de 
camping, dan moet je dat wel zelf regelen.  
 
Camping du Lac Kir (voorheen Camping Municipal du Lac) 
3 Boulevard Chanoine Kir,  Dijon 
tel: 0033-380435472 
Website: www.camping-dijon.com 
Email: campingdijon@wanadoo.fr 
(De camping zit aan de westkant van Dijon, afslag 7 A38) 
 
 
Inlichtingen: Jan Horsman (0492-518698) of 
 Richard van der Plas (0297-540104) ■ 
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Bericht van het documentatie centrum 

Wim Faber heeft het Documentatie Centrum een drietal documentatie 
stukken geschonken. 

 
Terrot: 
Een vouwfolder van Terrot.[le scooter Terrot] 
 
Motorettes Terrot MT 1 en ETD: 
Dit is een instructie boekje voor de MT 1 100 cc en de ETD 125 cc. 
Er zijn drie bladzijden gewijd aan de MT1. 
De overige 16 bladzijden zijn gewijd aan de ETD. 
Dit is een interessant boekje voor de MT1 en ETD bezitters, bevat gegevens 
voorvork, technische gegevens en afstellingen. 

 
 
 
 
 

Instructie boekje Terrot 
MT1 en ETD 

 
Bovengenoemd boekje is 
gebundeld in een nieuwe 
uitgave van het DC. 
Kosten: € 3,00 
 
Rien Neels zal een aantal 
exemplaren meenemen 
naar de Sleuteldag. 

Koehler Escoffier: 
Een instructie boekje van 
Koehler Escoffier. Notice 
n° 67, voor de KS6V 125 
cc 2 tact 3 versnellingen. 
Met elektrisch schema!! 
 
De CFM bedankt Wim 
zeer hartelijk voor deze 
gift. 
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Overzicht nieuwe documentatiemappen 
 
Zoals reeds in de vorige Peu vermeld, heeft Ger Dunbar zijn collectie Franse 
motorliteratuur ter kopie aan de CFM aangeboden. 
Inmiddels heeft Rien alles gekopieerd en gerubriceerd. Hieruit zijn de vol-
gende documentatiemappen samengesteld. 
Als je belangstelling voor een van de publicaties hebt, neem dan even contact 
op met Rien Neels. (zie achterzijde van deze Peu voor telefoonnummer of 
emailadres) 

Map 40 19 februari 2007 
M40.1 Automoto; catalogus fietsen van ~ uit 1914[A4-40] (Uit: collectie 

GD) 
 
M40.2 Automoto; modellen overzicht van ~, de 4CV, 

A16,A15,A14,A19,A20 [A4-2] (Uit: collectie GD)  
 
M40.3 Automoto; l’A17 son demontage, de- en –monteren van het motor-

blok van de A17 uit 1931[A4-20] (Uit: collectie GD) 
 
M40.4 Bosch; equipement pour motocyclettes avec dynamos d’allumage 

B142, BK 142  [A4-14] (Uit: collectie GD)  
 
M40.5 DFR; beschrijving van de motocyclette 2 CV en 3 ½ CV, summier. 

Juni1924[A5-8] (Uit: collectie GD)  
 
M40.6 La Française; overzicht fieten en motoren, entre tubes, uit 1927? [A3

-4] {A4-2] (Uit: collectie GD)  
 
M40.7 Gillet; Rene ~, 750 et 1000 cmc 4 vitesses, manuel pratique. Uitgave 

1938.Matige copie [A5-19 (Uit : collectie GD) 
 
M40.8 Gillet, Rene ~, artikel over ~ uit Moto Reveu [A3-2] [A4-58] (Uit : 

collectie GD)  
 
M40.9 Gillet, Rene ~, La Gold Wing des années folles. Artikel uit Moto 

Studio[A3-10] (Uit : collectie GD)  
 
M40.10 Griffon, folder van ~, 125 cm³ motocyclette, modèle Home et modè-

le Dame[A4-2] (Uit : collectie GD)  
 
M40.11 Griffon, ~ ses motocyclettes. Modelen overzicht 1927.  [A4-6] (Uit : 

collectie GD)  
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M40.12 Gurtner, notice sur le carburateur ~, type overzicht: 

A,B,C,D,E,F,G,K,M,O. 1928.  [A4-12] (Uit : collectie GD)  
 
M40.13 Gurtner, carburateurs. type overzicht : B19, B19C, B22, B22C, 

B23,5C, B25C.[A4-10] (Uit : collectie GD)  

Map 41 21 Februari 2007 
M41.1 Jack-Sport, notice descriptive nouveau modèle. 350cm³, 4 temps kk, 

3 vitesses 1929.[A4-5] (Uit: collectie GD) 
 
M41.2 Motobécane, type Y.Tarieven folder. [A4-2] (Uit: collectie GD) 
 
M41.3 Motobécane, type MB, 2 vitesses. Tarieven folder.[A4-2] (Uit: col-

lectie GD) 
 
M41.4 Motobécane, type D, 2 vitesses. Tarieven folder.[A4-4] (Uit: collec-

tie GD) 
 
M41.5 Motoconfort, type MC2, 3 vitesses. Tarieven folder. [A4-2] (Uit: 

collectie GD) 
 
M41.6 Motoconfort, tarieven overzicht voor de modelen van 1933.[A4-2]

{A4-2] (Uit: collectie GD) 
 
M41.7 Motoconfort, les motos ~, tarieven overzicht voor de modelen van 

1930.[A4-8 ](Uit : collectie GD) 
 
M41.8 Monet & Goyon Koehler Escoffier, folder Starlett met Villiers blok. 

1956?[A4-2] (Uit : collectie GD) 
 
M41.9 Monet & Goyon Koehler Escoffier, folder met modelen over-

zicht.Dolina, M110, M120,M130, S6VR, Castor, Pullman. [A3-2] 
(Uit : collectie GD) 

 
M41.10 Monet & Goyon, 2 temps notice de graissage. Onderhoudsboekje 

voor ~ met Villiers.C15, D15, C17, M18L, D17L, O25.[A4-14] 
(Uit : collectie GD) 

 
M41.11 Onoto, La bicyclette à moteur ~. Tarieven folder BMA Onoto [A4-5] 

(Uit : collectie GD) 
 
M41.12 Peugeot, Tarieven folder voor de P109, P110,P105, P108, P111, 

P107.[A4-2] (Uit : collectie GD) 
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M41.13 Peugeot, velomoteurs ~. Tarieven folder voor de BMA’s P50 en 
P51.1935.[A4-2] (Uit : collectie GD) 

 
M41.14 Peugeot, Les 515, 517 – 415.Onderhoudsboekje voor ~.1934. [A4-

24] (Uit : collectie GD) 
 

Nieuw op de website: CFM-forum 
Bij het begin van het nieuwe jaar is een lang gekoesterde wens in ver-
vulling gegaan. De leden van de CFM hebben een eigen CFM-forum. 
Hieronder wordt uitgelegd wat de doelstelling is, hoe het werkt en hoe 
je jezelf kunt registreren. Wat is het CFM-forum? 
Door: Paul Jonkman 

 
Het is een “Gemeenschap” van geregistreerde leden met dezelfde belang-
stelling, namelijk oude Franse motorfietsen. De voertaal zal meestal Neder-
lands zijn. Voor buitenlanders is de Nederlandse taal meestal een te grote 
barrière.  
De Gemeenschap is “besloten”, dat wil zeggen dat alleen “Geregistreerde 
Leden” toegang hebben tot het CFM-forum. Het is uitdrukkelijk NIET de 
bedoeling om alleen leden van de CFM toegang te verschaffen. Leden van 
onze verenging hebben er zelf groot belang bij als andere belangstellenden 
meedoen op het forum in discussies over bijvoorbeeld restauratietips, advie-
zen enzovoort. In feite gebruikt de vereniging CFM dus kennis van buiten de 
vereniging en haalt die op eenvoudige manier binnen. 

Hoe werkt ‘t? 

Het forum werkt alleen als u 
geregistreerd bent. Het regi-
streren wordt hieronder uit-
gelegd en hoeft slechts één 
keer te gebeuren. Eerst moet 
u het forum op onze website 
opzoeken: 
www.clubfransemotoren.nl 
Als u links op de knop CFM
-forum: vraag en antwoord 
klikt, dan komt u op de eer-
ste (“Home”-) pagina van 
het CFM-forum.   
Het registreren van een ac-

count is erg simpel en kost u ongeveer één minuut ! Druk op de knop die in 
de afbeelding hierboven is aangegeven. U komt dan in het registratiescherm 
dat hieronder is afgebeeld. Ik beschrijf nu de negen stappen om aan de slag te 
kunnen op het CFM-forum. 
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1. Klik eerst op de knop “English” en verander dat in Nederlands. U wordt 
dan verder in het Nederlands begeleid. Ook de Help-knop (bovenaan) geeft 
voortaan Nederlandse uitleg. Maar nu eerst verder met registreren. 
2. Kies een gebruikersnaam: daarvoor kunt u elke naam gebruiken die u 

wenst. Om het persoonlijk te houden zou u uw eigen naam kunnen gebrui-
ken, noodzakelijk is het zeker niet. 
3. Voer een geldig emailadres in. Dat kan u later goed van pas komen als u 
uw wachtwoord kwijt raakt of als u andere diensten van het forum wilt gaan 



13 

 

gebruiken. Voer hier beslist geen verzonnen email-adres in !!  
4. Zet een vinkje in het vakje: “Verberg E-mail voor het forum”. Dat zorgt 
ervoor dat andere forumleden uw emailadres niet kunnen zien of gebruiken. 
Dat is zeer belangrijk. 
5. Kies een wachtwoord dat moeilijk genoeg is om niet te kraken. (liefst een 
mix van letters en cijfers) Omdat uw leven hier niet van afhangt is het mis-
schien verstandig om het ergens te noteren of een wachtwoord te gebruiken 
dat u ook al voor andere internettoepassingen heeft. Niemand kan uw wacht-
woord achterhalen, ook de beheerders van het forum niet. 
6. De Verificatiecode schrijft u over uit de regel erboven. Dit is een veilig-
heidsvoorziening om ervoor te zorgen dat niet iedere grapjurk (buiten het 
programma om) zich kan registreren. 
7. Lees de gebruikersovereenkomst zorgvuldig door. Hierin staan de afspra-
ken waar we elkaar aan moeten houden. 
8. Onderaan klikt u op akkoord! 
9. Klik daaronder op Registreer . U bent nu lid van het forum. 
 
U kunt nu direct op de knop “Login” klikken en rondsnuffelen. 
 

Verder: Help en Indeling 

Help 

Eigenlijk moet ik nu stoppen met de uitleg want het wijst zich allemaal van-
zelf. Toch heb ik inmiddels geleerd, ja ja, ik ben de vijftig gepasseerd, dat 
mensen op verschillende wijzen leren. Bij computergebruik heb je twee uiter-
sten:  
• mensen die gewoon beginnen en “spelenderwijs” de mogelijkheden leren 
benutten.  
• Mensen die eerst wil lezen hoe iets werkt en werken volgens de instructies 
die bij het product geleverd worden 
Uiteraard is er niet een “de beste” methode. Beiden werken. In de praktijk zie 
je vaak een mix van beide uitersten: eerst even kijken en als je vastloopt, de 
handleiding erbij pakken. 
Omdat u geen uitgebreide handleiding heeft gehad, zult u zelf op “Help” in 
het Hoofdmenu moeten klikken. Het Hoofdmenu heeft de knoppen: Home, 
Help, Search, Members, Profile, Notification, Logout. (Deze knoppen moe-
ten nog een keer vertaald worden maar dit zijn “plaatjes” en die moeten 
nieuw getekend worden, Nederlandse knopplaatjes zijn er niet. Als u belang-
stelling heeft voor dit werkje, dan worden de knoppen naar u toegestuurd) 
• U ziet bovenin de Handleiding dat de betekenis van de Menuknoppen 
wordt uitgelegd.  
• Links ziet u een inhoudsopgave van de Handleiding. Door erop te klikken 
wordt u snel duidelijk wat elk begrip betekent en dus ook hoe het forum 
werkt.  
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• Tevens ziet u wat de taak van een Moderator is en wat de Administrator 
moet doen. Klik er rustig eens op om rond te neuzen. 
 
 
In “Profile” kunt u elke instelling later wijzigen (bijvoorbeeld het wacht-
woord) maar ook nog veel meer gegevens invullen, inclusief een afbeelding 

van uzelf of een logo naar uw smaak. Ik heb dat zelf ook gedaan. Kijk maar 
eens hoe “Paul” eruit ziet in “Members”. Schrik niet !! 

Indeling 

Tenslotte gaan we naar de discussieforums. Deze worden in het vervolg 
“Categorie” genoemd. In de figuur is de Categorie Peugeot aangewezen (1)  
U zult begrijpen dat een Terrot liefhebber weinig heeft als daar alle berichten 
van de vijfhonderd andere Franse merken doorheen staan. Voor de categorie 
Terrot zijn drie Prikborden gemaakt: in het Engels Boards genoemd. Er is 
een uitsplitsing gemaakt naar cilindergrootte van de motorfiets. Andere cate-
gorieën kennen die onderverdeling nog niet. Als er bijvoorbeeld echter een 
heel actieve ledengroep op Alcyon ontstaat, dan ligt uitsplitsing voor de 
hand. 
 
Om wat overzicht te houden is het handig om de knoppen Expand en Collap-
se te gebruiken, zie tweede pijl. Als je de aanwijzer even boven de knop 
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houdt, dan krijg je de Nederlandse betekenis te zien, zie pijl (2) Tenslotte 
staat onderaan wat er allemaal op het forum gebeurt in het Info Centrum. Je 
ziet wie er nog meer actief zijn op dat moment, hoeveel berichten er zijn 
“gepost”, of er nog Enquêtes zijn waar naar uw mening wordt gevraagd, en-
zovoorts. 
Een blauw vinkje voor een categorie betekent dat u daar geen nieuwe dingen 
vindt, een geel vinkje betekent dat daar iets nieuws te vinden is. 
  ► 

Beheer 

Een forum krijgt automatisch meer beheerders als er meer berichtenverkeer 

gepost wordt. U kunt zelf ook al snel Moderator worden als u voldoende On-
derwerpen aandraagt en/of antwoorden geeft op vragen of deelneemt in dis-
cussies. De Moderatoren bekijken  (controleren) de inhoud. Op dit moment 
kunnen drie personen het Berichtenverkeer controleren. Dat zijn Rien Neels 
en Paul Jonkman (algemeen administrator en ook Moderator) en Jan Hors-
man (Algemeen Moderator). Wanneer u zelf Moderator bent geworden, dan 
kunt u in “Help” lezen wat de taken zijn, iedereen kan dat trouwens inzien. 
Als u zich bij voorbaat al wilt melden als Moderator op een bepaalde catego-
rie, stuur dan een bericht naar Rien of naar Paul via het forum. Dat doet u 
met een PB (Persoonlijk Bericht) 
 
Veel succes op het forum van de CFM ■ 
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 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 

(commerciële advertentie) 

(Advertentie uit Moto Revue 1925) 
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Eén op drie (1:3) 
Door: Rien Neels 
 
Eén op drie, dit is de titel geworden van dit verslag. 
Met één op drie kun je heel veel kanten op en dat is ook de bedoeling. 

 
De afbeelding 
heeft wel iets te 
maken met de 
titel van dit arti-
kel. Ik hoor de 
lezers al van alles 
en niets roepen, 
dus dat gaan we 
maar niet repro-
duceren! Rosma-
len, de weekend 
beurs, is al weer 
tijdje voorbij als 
jullie dit artikel 
onder ogen krij-
gen. De beurs 
was geslaagd, 
misschien zelfs 
weer zéér ge-
slaagd. Een reden 
om het een ge-
slaagd weekend 
te noemen was 
dat de organisatie 
van mening was om de Clubstand van de Club voor Franse Motoren met 
een Tweede Prijs te honoreren voor de inzet, clubpresentatie en de bijbeho-
rende ambiance. 
 
De clubstand werd weer goed bezocht. Ook hebben we weer nieuwe leden 
mogen inschrijven, ja betaald en al….. 
Ja en nu de verklaring voor 1 : 3. De titel geeft aan het aantal clubleden die 
beide dagen de clubstand hebben bezocht. 
Dus met andere woorden: Elk uur hebben de medewerkers van de clubstand 
DRIE leden verwelkomd, een gesprek meegevoerd, een hapje gedaan, of 
een drankje. 
In totaal hebben dus 52 leden hun weg op de een of andere manier naar 
Rosmalen gevonden!! Hiervoor is een bedankje op zijn plaats voor alle 
clubleden die de clubstand in Rosmalen hebben bezocht. Dus hartelijk dank 
voor uw bezoek!! 
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De voorzitter (Wil) pro-
beert even de zitpositie 
uit van een New Map. 
De schitterende achter-
grond is nieuw gemaakt 
door Anne Neels en Riet 
de Graaf. 
Een prachtig stukje werk, 
dat er zeker toe bij gedra-
gen heeft, dat de club 
weer een 2e prijs in de 
wacht gesleept heeft. 

De 2e prijs 

Nader onderzoek 
door de technische 
commissie van een 
Frans object. 

■ 
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CFM ‘ers zijn prutsers 
Door: Arjan Griffioen 

 
Nou niet meteen boven op de kast gaan zitten, want dit is in het kort de 
uitslag van de enquête. Zo’n 30% van de leden heeft de moeite geno-
men om de verschillende vragen te beantwoorden en daar zijn we als 
bestuur heel blij mee. 
 
De Jaarrit bleef elk jaar steken op gemiddeld 20 deelnemers exclusief gezins-
leden. Daarover had het bestuur zorgen: Pakken we het niet goed aan? Inmid-
dels is de CFM gegroeid tot ruim 180 leden en dan komen er maar 20 opda-
gen. Een goede reden om het op de agenda te zetten van de jaarvergadering 
en een enquête te houden. Geloof me, het resultaat was zeer verhelderend. 
Een overzicht laat het volgende beeld zien: 
 
1. Te ver weg 11.0 % 
2. Andere dag 8,3 % 
3. Geen tijd 1.6 % 
4. Geen vervoer 6.6 % 
5. Gezondheid 5.0 % 
6. Niet kamperen 3.3 % 
7. Niet rijklaar 31.6 % 
8. Kom altijd 10.0 % 
9. Geen belangstelling 15.0 % 
 
‘Kom altijd’ (10%): dat lijkt me duidelijk. Daarop volgt een groot aandeel 
(31,6 %), die nog geen rijklare motor hebben. Deze leden zullen we dan ook 
niet aantreffen op de Jaarrit, wel komen ze op de Sleuteldag, Kennisdelendag 
en de jaarvergadering. Een groot aantal van deze groep geeft overigens te 
kennen dat ze graag met de Jaarrit willen meedoen, maar dan op een ander 
merk motor. Het bestuur wil natuurlijk het liefst een rit met Franse motoren, 
maar het sociale contact staat ook hoog op de agenda. Dus neem gerust een 
andere veteraan of klassieker mee en maak er een gezellig samenzijn van! 
Ongeveer 15% geeft ruiterlijk toe dat ze geen belangstelling hebben. De 
leukste reactie was: Ik rijd een rondje om de kerk om te kijken oftie het doet 
en dat is het. 
Gezondheid (5%) is natuurlijk een vervelende reden om niet te kunnen, deze 
leden wensen we sterkte en beterschap en we hopen dat ze er op één van de 
volgende ritten er weer bij kunnen zijn. 
Dan zijn er een aantal redenen waarbij we denken: als je erg graag wilt kan 
jezelf actie ondernemen. Heb je geen vervoer (6,6%), of geen karretje, pak de 
ledenlijst en neem contact op met een CFM-er in je omgeving of neem con-
tact op met de organisator van de Jaarrit. Wil je niet kamperen, ga dan gezel-
lig met je gezin in een hotelletje en kom overdag naar de camping voor de 
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BBQ en gezelligheid. 
Enkele leden gaven aan dat ze 
niet op die dag kunnen omdat er 
ook andere ritten rond die tijd 
worden verreden. Het bestuur zal 
kijken of we de Jaarrit ook eens 
in een andere periode kunnen 
plannen. Wil je geen heel week-
end, kom dan tenminste 1 dag. 
Als laatste geeft 11% aan dat de 
ritten te ver weg zijn. Dat noopte 
schrijver dezes een kaartje te pro-
duceren met een overzicht waar 
de leden wonen en waar de jaar-
ritten in het verleden zijn verre-
den. Uit het kaartje blijkt, dat de 
jaarritten (aangegeven met een 
cirkel) toch veelal in het midden 
en oosten van het land zijn ge-
houden. Terwijl er toch veel le-
den in het westen en zuiden wonen. 
Reden voor het bestuur om voor de Jaarrit voor 2007 zich te oriënteren op 
het westen des lands. 
Tot slot wil het bestuur jullie bedanken voor het invullen en terugsturen van 
de enquête. Tot overmaat vermelden we dat de Jaarrit niet alleen maar een 
tourrit is, maar ook een gezellig samenzijn onder gelijkgestemden.  
Salut!  Arjan Griffioen 
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Nieuwe leden en hun motor 
 
Ad Maassen is onlangs lid geworden van de club en stuurt ons het vol-
gende bericht. 
 
Even voorstellen: ik ben Ad Maassen en ik ben in Woerden lid geworden van 
de club. Ik ben in het bezit van een Motobécane D4-MC2B uit 1928, dit is 
een 250 cc 2takt, een Terrot PU dit is een 225 cc 4takt uit 1934 en een Peu-
geot 55 GL, een 125cc 2 takt uit 1950. De Peugeot heb ik in onderdelen ge-
kocht, hij was helemaal compleet en na een dag sleutelen was hij klaar en 
liep ook nog. Toen naar de RDW en ik had een kenteken. De Terrot moet 
nog in elkaar gezet worden en dan loopt hij hopelijk. Van de Motobécane ligt 
het blok helemaal uit el-
kaar. Er moet van alles 
nieuw in, wat veel zoek-
werk oplevert. (op de jaar-
vergadering ben ik aan 
adressen gekomen nog 
bedankt) Daarna de RDW 
nog met een bezoek ver-
blijden en als het dan net 
zo gemakkelijk gaat als 
met de Peugeot, dan ben ik 
blij en kan ik hopelijk deze 
zomer rijden. 
 
Verder heb ik nog een paar 
vragen over de Terrot, 
want ik heb geen ervaring 
met viertakten. Hoe moet ik de ontsteking afstellen, hoe bepaal ik het boven-
ste dode punt en wat is de startprocedure?  
 
Ad Maassen, 
Bosweg 10 6065 ER Montfort,  tel 06 25284957 
Email: amaassen1954@hotmail.com 
 

Antwoord redactie: 

Beste Ad, 
Om op je vragen met betrekking tot het afstellen en starten van de Terrot te-
rug te komen, hierbij een korte beschrijving. 
 
Het bepalen van het bovenste dode punt (bij een Terrot): 
Links boven op de cilinder zit een boutje: als je dat er af haalt, dan kun  

De Peugeot van Ad: type 55GL uit 1950. Na een dagje 
sleutelen in elkaar gezet en lopen….. 
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je een pen door het gat steken en zodoende het bovenste dode punt bepalen. 
Ook komt het voor dat het boutje er niet zit (o.a. in mijn eigen Terrot). 
Dan kun je beste de wartel waar de bougie in zit verwijderen, dan heb je ge-
noeg ruimte om via dat gat de bovenste stand van de zuiger te bepalen. 
 
Ontsteking afstellen: 
- Zuiger in het bovenste dode punt zetten, waarbij beide kleppen dicht moe-

ten staan. 
- Voorontsteking op laat zetten (hendel helemaal naar voren) 
- Op dit punt moeten de puntjes in de magneet net opengaan. 
 
De startprocedure: 
- Voorontsteking op half zetten. (hendel half intrekken) 
- Luchtmanette dicht, gashandle helemaal dicht of net even iets open 
- Flink vlotteren 
- Dan starten 
 
Veel succes ermee, 
Jan Horsman 
 

 

De Terrot PU 225 cc (1934) van Ad in opbouwfase 
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Open dag Documentatiecentrum CFM 
Op zaterdag 16 juni 2007 van 10.00 - 16.00 uur 
 
Vorig jaar was de Open Dag van het CFM Documentatiecentrum in het mu-
seum van Rien een groot succes. Diverse leden wisten de weg naar Ooster-
hout te vinden, teneinde in de documentatie te snuffelen, met andere leden te 
van gedachten te wisselen, een bak koffie te pakken of andere nuttige dingen 
te doen. Dat gaan we dit jaar weer herhalen op zaterdag 16 juni van 10.00 - 
16.00 . Iedereen is dan ook van harte welkom in Oosterhout. 
 
Adres: 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. ■ 

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst CFM 

Nieuwe leden: 

200701-01 H.C.M. Cornelissen, Hengelstraat 1, 5126 EA Gilze. 
 (0161) 45.11.20 , henkmariacorver@home.nl 
200701-02 H. Elferink, Meindert Hobbemalaan 33, 7242 DG Lochem. 
 (0573) 25.65.07 , harryelferink@hetnet.nl 
200701-03 U. Sauwens, Klameerstraat 49, 3570 Alken. België. 
 0032 113 144 29 
200701-04 R. Ligtlee, Alexanderdubcekweg 4, 9403 XB Assen. 
 suildriks@degraafschool.nl 
200701-05 B. Bucx, Schoolstraat 18, 5221 AB Den Bosch. 
 (073) 613.10.09 , benbucx@planet.nl 
200702-01 P.H. van der Neut, Boekbinderslaan 1, 3454 GG De Meern. 
 (030) 666.39.86 
200702-02 H. de Bruijn, Valkhof 96, 2261 HV Leidschendam. 
 (070) 320.45.24 
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Monet Goyon type 147 C uit 1923 

Dit is de Monet Goyon van Jos van Bergen. Het betreft een 147cc tweetakt uit 1923. Jos 
zoekt een achterstandaard en een gereedschaptrommel. Zie advertentie hiernaast. 

Hier zie je hetzelfde model, maar dan gerestaureerd (niet van Jos) . Deze foto geeft een 
goed beeld van de achterstandaard en het gereedschapkastje van de Monet Goyon. 
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Advertenties 

Gevraagd: 

Jos van Bergen bericht ons dat hij onlangs een Monet Goyon type 147 C aan-
geschaft heeft. Van deze motor ontbreekt de achterstandaard en een gereed-
schap kastje. De vraag van Jos is: van wie mag hij de achterstandaard lenen 
om deze na te maken. En wie heeft nog een gereedschapkastje van deze mo-
tor. (Zie foto op pagina hiernaast) 
Jos van Bergen, 073-532.28.63 
Email: cvanbergen@hetnet.nl 
 

Te koop: 

Duplolampen 6V  25/25W. 
Dit zijn niet de duplolampen met twee stiften, maar met drie stiften. 
Deze lampen tref je op vele Franse motoren uit de jaren ‘30 aan. 
Ze zijn te koop bij Macadame2Roues, maar ik heb er een paar meer aange-
schaft als service voor clubleden. Ik neem ze mee naar de CFM club evene-
menten, te beginnen met de Sleuteldag in Heerde. (Euro 8,50 per stuk) 
Jan Horsman, 0492-518698 
Email: horsman-j@orange.nl 
 

Gezocht: Terrot BMA 100 onderdelen. 

Gezocht door Harry Poppema: motorblokje voor een Terrot BMA 100 
Tevens gezocht: achterspatbord, kettingscherm links en rechts en een benzi-
netank 
E-mail: hpoppema@hetnet.nl 
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Zaterdag 24 maart 
Sleuteldag Heerde. (Zie pagina 5) 
 
Zaterdag 16 juni 
Open dag Documentatiecentrum in Oosterhout. (Zie pagina 23) 
 
Zaterdag/zondag 8-9 september 
Jaarrit. (ergens in het Westen van het Land) 
 
Zaterdag 22 september 
Nationaal Veteranentreffen Woerden. De CFM is er bij met een clubstand. 
 
Zaterdag 13 oktober 
Kennisdelendag in Oosterhout. 
 
Zaterdag 3 november 
Jaarvergadering Barneveld. 
 

Beurzen/evenementen 2007 

 
Zondag 25 maart 
Moto Classic Trophy op Circuit Zolder, België 
Nu ook een beurs in samenwerking met Moto Retro Wieze 
Entree: Euro 10,00 
Informatie: zoldermotoclassics@telenet.be 
Zie ook: http://users.telenet.be/mctz/  
 
Zaterdag 24 maart 2007 
Motorbeurs Barneveld. Veteranen motor- en onderdelenmarkt 
Open van 09:00 uur tot en met 16:00 uur. Entree Euro: 5.00 

Agenda 

CFM evenementen 2007 
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Markthal, bij de Veluwehal, te Barneveld 
Informatie: Tel.: 0318-42.65.65.05 
 
Zaterdag/zondag 24 en 25 maart 2007 
Motormarkt Fribourg, Zwitserland 
Internationale onderdelenbeurs in Zwitserland 
Informatie: http://www.rais.ch/ 
 
Zaterdag 31 maart 
Motormarkt Hardenberg. 
Sportpark “De Boshoek”. Rijksweg 34, Hardenberg 
Van 8.00 uur - 16.00 uur. Entree: Euro 4,= 
Informatie: www.motormarkthardenberg.nl 
 
Zondag 15 april 2007 
Moto Retro Leuven 
Brabanthal Leuven, België ,E40 Haasrode, Afrit 23 
Open van 10:00 uur tot en met 18:00 uur. Entree: euro 10,00 
Informatie: Telefoon: [00.32] [0]2.381.08.87 
Zie ook: http://www.motoretroleuven.be/ 
 
21 en 22 april 2007 
3e Oldtimerbeurs Hamont, België 
Keunenlaan 11 ,Hamont, België 
Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Informatie: Telefoon:[00.32] [0]475.60.51.22 
Telefoon:[00.32] [0]495.52.15.69 
 
Zaterdag/zondag 26-27 mei 2007 (zie ook pag. 7) 
Coupes Moto Legende. Circuit de Dijon-Prenois, Dijon 
Informatie: http://www.coupes-moto-legende.fr/ 
 
Zaterdag 25 augustus 2007 
Oldtimerdag Hattem 
Stationslaan, Hattem. Parkeerterrein Saturn Petfood 
Open van 10:00 uur tot en met 16:30 uur. Entree euro: 5,00 
Informatie: Telefoon: 038-44.42.556. E mail: 
k.polk@12move.nl 
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Informatie vereniging CFM 
Bestuur: 

Voorzitter: Wil Streep, Zoelenseweg 1, 4003 EK Tiel. (0344) 68.20.21 
Secretaris: Arjan Griffioen, Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum 
 (0343) 45.40.71 
Penningmeester: Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 
Doc. centrum: Rien Neels, Margrietlaan 8, 5165 TA Waspik. (0416) 31.20.01 
Techniek: Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 36.13.52 
Webmaster: Paul Jonkman, Zonnenbergstraat 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek 
 (055) 323.26.67 
Evenementen: Richard van der Plas, Thamerweg 28, 1422 XJ Uithoorn 
 (0297) 54.01.04 
Secretariaat: 
CFM t.a.v. het secretariaat, Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum 
Email: info@clubfransemotoren.nl , (0343) 45.40.71 
 
Documentatiecentrum: 
Rien Neels, bezoek op afspraak (0416) 31.20.01 of (06) 36.20.00.14 
Email: cfm-documentatiecentrum@home.nl 
 
Aanspreekpunt voor technische vragen: 
Ton Dorland, (0341) 36.13.52 
 
Ledenadministratie + verzending "Peu": 
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17, 7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06 
 
Gegevens CFM: 
• Contributie:  €17,=  (of € 24,50 voor 1½ jaar) 
• Geld overmaken: 377 . 32 . 84 . 80  tnv CFM, Helmond 
 
Redactie "Peu": 
Jan Horsman, (0492) 51.86.98 
•  Advertenties: € 32,50 per ½  blz. per jr; tarieven en voorwaarden op aanvraag 
Email: cfm-redactie@orange.nl 
 
Website: www.clubfransemotoren.nl   (email: info@clubfransemotoren.nl) 

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. 


