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Het opgekrikte vertrouwen  . . . 
Geef je in vol vertrouwen een compleet motorblokje aan iemand om hem na 
te kijken, komt dat blok een jaar later terug zonder ontsteking, grondplaat en 
tandwiel. . . . . Betrokkenen zeiden desgevraagd: “Ik zou het niet weten. Zat 
die er wel bij dan?” 

Is je motor na drie jaar net klaar met alle spuitwerk, decalcomanies en bies-
jes, zet tijdens de eerste motorhappening waar je heengaat, iemand zijn voor-
wiel tegen jouw achterspatbord, waardoor het wordt omgebogen en er stuk-
ken lak en bies afspringen. . . . .  De man zegt: “Sorry, hoor, lette even niet 
op” en wil doorrijden. 
Van de drie moeren met ongeveer 16,8 mm linkse draad komt er na het ver-
chromen nog maar 1 terug. . . . Verchromer zegt: “Het waren ook zoveel 
kleine onderdelen, dan gebeurt zoiets gauw”. 
Liggen daar uw problemen? Het gebeurt allemaal. Overigens, later zijn alle 
problemen tot volle tevredenheid opgelost. De ontsteking is gevonden, de 
schade werd via de verzekering keurig betaald en de moeren werden nieuw 
na geleverd, nadat de bijpassende assen werden afgegeven als voorbeeld. 
Echter, het geeft wel aan hoe heel vaak nonchalant en bagatelliserend Jantje 
een probleem van Pietje ervaart en afdoet. We zijn ook meesters in het vol-
gende: Jantje vertelt dat hij van 1gebroken vinger veel last heeft. Pietje kan 
dan niet snel genoeg vertellen, hoeveel pijn hij had toen hij er 3 gebroken 
had. Herkent u dit? Hoe gaan we met elkaar om en hebben we nog aandacht 
voor elkaar? Of kennen we alleen nog onze eigen probleempjes? 

Nee, niet geheel correct. 
Op onze jaarrit- en weekend vond ik het heel fijn te constateren, dat iemand 
vertelt dat hij die ene ongerestaureerde motor “dans son jus” schitterend 
vindt, terwijl hij zelf alleen maar volledig gerestaureerde, glimmende moto-
ren heeft. Fijn! Oprechte aandacht van iemand voor een ander iemand, die 
een complete motor gerestaureerd kocht, terwijl hij zelf al vier jaar bezig is 
om een motor te completeren en te restaureren. Vanzelf komen een aantal 
mensen bij elkaar op de camping bij een of twee caravans om gezamenlijk  
“het er nog eens over te hebben”, niemand verschuilt zich of scheidt zich af. 
Dit geeft mij weer vertrouwen in deze maatschappij. Niet overal is dus ver-
vlakking, prestatiegericht denken en “ikke, ikke en de rest. . .”. 
Fijn, zo’n weekend. Gezellig met een stelletje andere idioten bezig zijn met 
je hobby: oud ijzer. 
De een komt met een tentje of slaapt in de auto, de ander komt met een dure 
camper. Maakt niet uit, we zijn allemaal gelijk op dat moment. 
Is voor iedereen aan te bevelen, zo’n weekend. Ook de meisjes hebben zich 
best vermaakt, ook al werd er niet zoveel gezien van het fruitcorso. 
Vorig jaar 15 motorfietsen, nu 24, volgend jaar 30???  Dat het moge gebeu-
ren, alleen maar opdat nog meer mensen kunnen ervaren dat deze wereld 
toch (in ieder geval dat weekend) zo slecht nog niet is. 
 

Greut’n uut Putt’n 

Ton Dorland ■ 
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Zachtjes ruiste de regen…….. 
Door: John van de Warenburg 

 

Zachtjes ruiste de regen op ons tentje…...zo zou je ons verhaal kunnen 
beginnen. Omdat we al een aantal jaren via allerlei Franse motorbladen 
op de hoogte waren van het jaarlijks spektakel “Coupes Moto Legende“ 
en we dit jaar in zuid Frankrijk kampeerden, besloten we deze keer, op 
weg naar huis, eens met eigen ogen te gaan kijken naar het veel ge-
roemde ”spectacle”. 
 

Het weer, dat schitterend was, werd naarmate we Dijon naderden, steeds 
dreigender, en deed ons bijna besluiten rechtstreeks naar huis te gaan zonder 
een bezoek aan de Coupes Moto Légende. 
Gelukkig was het tegen de namiddag droog en sloegen we ons tentje op, op 
een camping bij Kir, enkele km. verwijderd van het festivalterrein. Al gauw 
ontdekten we enkele leden van de CFM. Natuurlijk ontstond een geanimeerd 
gesprek over onze wederzijdse hobby: oude Franse motoren. Jan Horsman 
bleek met een Duitse tweetaktmachine van de partij te zijn. Samen met zijn 
vrouw, kon hij op de DKW het terrein van de Légende oprijden.  

Jaarvergadering 3 november 2007 Barneveld 

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. U komt toch ook ? 

Locatie: Sporthal (tegenover beurs). 
Zaal open: 12 uur. Aanvang: 13.00 uur  
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Dat we met echte oldtimers te maken hadden bleek wel uit het relaas van 
twee leden van de CFM: Jan Koolen en Martin Kuijs. Ik mocht een kijkje 
nemen in hun bestelbus: daar stonden ze dan. Twee prachtig gerestaureerde 
Franse machines, die zeker de show gestolen zouden hebben. Helemaal van-
uit Nederland meegebracht , maar ….wat was dat nou jammer… 2 km. voor 
het bereiken van het festivalterrein vloog de bougie van een van de motoren 
eruit met meenemen van de schroefdraad!!! Uit was het feest. Jammer toch, 
als je hard gewerkt hebt aan een mooie restauratie en dan op het moment su-
prème.. laat de machine je in de steek. 
Genietend van een glaasje wijn zagen we plotseling iets de camping oprijden: 
een grote touringcar met daarachter een nog grotere oplegger!! Wat moest er 
gemanoeuvreerd worden op de smalle weggetjes tussen tentjes, caravans en 
motoren! Aanvankelijk dachten we dat een of ander circus, compleet met 
beestenwagen zich verreden had en een uitweg zocht. We waren niet de eni-
gen, die vol verbazing naar die invasie keken. Gewapend met fototoestel 

kwam zowat de hele camping toestromen. 
De bus werd geparkeerd, de trailer losgekoppeld en zestig mensen kwamen 
uit de bus en begonnen als een team allerlei kleppen, zeilen, banken, lampen, 
keukens enzovoort te monteren en op te zetten. Op de bus stond dan ook de 
toepasselijke naam: “Das rollende Hotel”. 
In elk geval waren het geen bezoekers van Coupes Moto Légende!! 
 

De volgende dag, zondag, vertrokken we na een stevig ontbijt richting 
Prenois. Deze plaats ligt ongeveer 10 km. van Dijon. We hoefden niet bang 
te zijn dat we lang moesten zoeken: grote aantallen motorrijders, waaronder 
vele veteranen wezen ons de weg. 
Toen kwam de eerste hindernis: het immens grote parkeerterrein (plaats voor 
honderden auto’s) was gesitueerd op een pas gemaaid korenveld. Doordat het 
die nacht flink geregend had, was het parkeerterrein veranderd in een groot 
modderbad, dat moeilijk te berijden was, zeker als je niet beschikte over een 
4-wiel-aangedreven terreinwagen. (en die had ik niet!!) Bovendien stonden 
er op meerdere plaatsen, voorzien van gele vesten, druk gebarende Frans-
mannen, die elk een andere kant op wezen! Ik parkeerde de auto op de 
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dichtstbijzijnde plaats, zonder me te bekommeren om de driftig gebarende 
“guide d'organisation”, die me nog verder het modderbad in wilde sturen. 
Toen we uitstapten hoorden we al vanaf alle kanten het geloei van motoren, 
of van auto’s die ook een plaats zochten. In colonne liepen we naar het 
“feestterrein”. Een prima organisatie. Nadat we de entreekaarten betaald had-
den werden de kaarten gecontroleerd en met een “bonne journee” betraden 
we de arena. 
 

 

Voorwaar een overwel-
digende indruk: een 
boulevard vol met ten-
ten, kraampjes, pavil-
joens, clubs, stands, die 
allen iets met het 
motorgebeuren te ma-
ken hadden.We keken 
onze ogen uit: daar 
scheurden ze onophou-
delijk voorbij, de echte 
veteranen. Sommige in 
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een rustig tempo, andere (zonder demper!) gingen met een rotvaart langs alle 
andere vehikels. En een lucht…..prachtig, benzine gemengd met ether. Soms 
stopte er eentje, al pruttelend sukkelde die dan naar de kant. Op een speciaal 
stukje achter de vangrails moest de “motard” dan wachten tot hij werd opge-
haald door een soort sleepdienst. Je zag er allerlei merken: bekend en onbe-

En warempel…..Ik zag meerdere P-111’s  

Een Excelsior uit 1915 
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kend, oud en heel oud, met de meest vreemde accessoires. 
We kregen er niet genoeg van. Toch wilden we nog een kijkje nemen bij de 
beurs, die ook op het terrein opgebouwd was. Ik hoopte enkele onderdelen 
voor mijn Franse motoren te vinden, die ik tevergeefs in Nederland had ge-
zocht. Ook deze beurs was indrukwekkend: je wist niet waar je kijken/
zoeken moest. Toch heb ik voor mijn P-111 een splinternieuwe uitlaat op de 
kop kunnen tikken. Of het nu ging om bougies, kabels, zuigers, carburatoron-
derdelen, alles was er te vinden. Een ding hebben we echter geleerd: neem zo 
mogelijk het oude onderdeel mee. Want van elk onderdeel dat je zoekt zijn 
veel verschillende types (van hetzelfde merk). Ook voor de inwendige mens 
werd goed gezorgd: er stonden vele “buvettes”, kramen met pizza’s, en de 
onvermijdelijke tenten met hotdogs. 

 

 

De tijd vloog veel te snel om. Tegen 18.00 was het afgelopen en gelukkig 
met de gekochte onderdelen stapten we in de auto. Zonder veel problemen 
kwamen we van de parkeerplaats (lees:modderbad) om richting Nederland te 
vertrekken. 
 

John en Gerry van de Warenburg ■ 

 

Enkele CFM ‘ers, likkebaardend bij een “entretube” Terrot 
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Système “D”: Doe het zelf in de jaren ‘50 

Door: Wim Janssen 

Iedereen die wel eens een oldtimerbeurs bezoekt, weet dat naast motor-
onderdelen er ook veel ander spul ligt. Zo kwam ik op de beurs van het 
Autotron een klein stapeltje Franse tijdschriften tegen met de titel: 
Tout, le système “D”. 
 

Ik kende de titel van het blad, indertijd bekend als een soort “doe het zelf” 
blad met vooral modelbouw onderwerpen en andere zaken uit de recreatieve 
sfeer zoals: kano’s bouwen, tuinmolens en houten opvouwcaravans. 
Het stapeltje was nog veel ouder: namelijk van 1951 en toen al de 27ste jaar-
gang als maandblad verschenen op afgrijselijk slecht papier. Het was bedoeld     
voor de “bricoleur”. Het Franse woordenboek geeft als vertaling: knoeier, 
prutser en doe-het-zelver en dat klinkt niet hoopvol, maar het zal wel liggen 
aan de manier hoe je het uitspreekt. Bij ons klinkt: “Zelf gemaakt ?” nog neu-
traal, maar: “Zeker zelf gemaakt?” al een stuk minder. 
De abonnees van Système “D” konden hun tips, vindingen en ontwerpen in-
sturen en maakten dan kans op prijzen en eervolle vermeldingen. Een jaar-
abonnement was 480 francs, een eerste prijs 100.000 francs, als vergelijk, en 
werd maandelijks toegekend. De onderwerpen waren zeer divers: van tuinie-
ren tot fotografie, van elektronica tot timmerwerk, van chemie tot huizen-
bouw. 
Uit de vijf bladen van ongeveer 50 stuks heb ik een kleine keuze gemaakt 
van artikelen, die voor de gemiddelde CFM-er mogelijk interessant zijn. 
Afb. A stelt een kleppenslijpmachine voor. Volgens de bijbehorende tekst 
aanbevolen voor monteurs, die “in de rimboe” moeten repareren. Er werd 
wel aangenomen, dat er elektrische stroom was, want voor de aandrijving 

Afb. A 
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was een elektrische boormachine gedacht. De as met de boorkop liep in een 
bronzen lager, welke uitwendig voorzien was van schroefdraad, zodat de po-
sitie ten opzichte van de steen verstelbaar was. De steen was omkeerbaar en 
dus geschikt om twee hoeken te slijpen. Omdat een hand nodig was voor de 
boormachine en de andere voor het verstellen van het bronzen lager, leek het 
de uitvinder wel handig om het geheel op tafel vast te klemmen. De jury 
vond het overigens geen prijs waard. 
Wie dacht dat de in de oorlogsjaren ontworpen Citroen 2CV het absolute mi-
nimum was, wat nog een automobiel te noemen was, moet eens naar het bo-
venstaande ontwerp kijken. (Afb. B) Voorzien van (toen al!) een oude Moto-
bécane 175 cc tweetakt, is dit voertuig ooit goedgekeurd voor gebruik op de 

openbare weg. (Agrée par le Service des Mines). En daarbij: geen rijbewijs 
nodig! De dikke buis vooraan (110 mm) is de knalpot en de chassisbuizen de 
uitlaat. (Ontkolen ?) De chauffeur lag lekker in een hangmat en als hij nog 
wat triplex overhad, dan kon hij er nog een carrosserie op zetten. Let op het 
gekozen logo op de motorkap. (Afb. C) De uitvinder won er een eerste prijs 
mee ! 
 

Tuinbouwmachine.(Afb D) 
Dat niet iedereen anno 1951 aan de luxe van gemotoriseerd transport dacht, 
is te zien bij het volgende ontwerp: Uitgaande van een LMP 175 cc tweetakt 

Afb. B 
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werd iets in elkaar geknutseld, waardoor de 
tuinbouw op een hoger plan kwam. Aan de 
“barre d’attelage” kon van alles aan hulp-
gereedschap bevestigd worden. Dat de 
tuinman constant in de tweetaktwalm wan-
delde, is misschien de reden, dat de uitvin-
der “slechts” de derde prijs kreeg. Of heeft 
het zoeven over Route National meer sta-
tus dan het wroeten de in de grond ? 

 

 

 

 ► 

Afb. C 

Afb. D: Tuinbouw machine met 175 LMP tweetakt motor 
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 Een moersleutel. (Afb. E) 
De grootste moer aan een mo-
torvoertuig is meestal de uit-
laatmoer. Maar wie schaft daar 
nu het (dure) gereedschap 
voor aan ? Een universeel te 
gebruiken stuk gereedschap 
doet het ook. Waarschijnlijk 
omdat het de zoveelste variant 
op een bekend thema was, 
won de inzender geen prijs. 
 

 

Biezentrekker. (Afb. F) 
Omdat heel veel “bricoleurs” 
buismateriaal als uitgangsma-
teriaal gebruikten, heeft ie-
mand ook gedacht aan de 
fraaie afwerking daarvan en 
bedacht een biezentrekker, 
uitgaande van een Stauffer 
vetpot als reservoir. De 12e 
prijs (1000 francs) was voor 
hem. 
 

 

Wikkelmachine. (Afb. G) 
Iets ingewikkelder was de wik-
kelmachine voor het wikkelen 
van spoelen met draad vanaf 
0,05 mm (magneetspoelen). 
Zie de afbeelding op de vol-
gende bladzijde. Met dit appa-
raat zou de uitvinder 15.000 
wikkelingen met 50 isolatielagen in anderhalf uur voor elkaar gekregen heb-
ben. En met exacte wikkelingen ook nog ! De bouwbeschrijving van het ap-
paraat is vrij summier. Overigens vraagt een nette spoel wel iets meer dan 
een tijdje aan een zwengel slingeren. Het ontwerp was de tweede prijs waard 
die maand. 
 

Geen idee of het blad nog bestaat en zo ja in welke vorm dan wel. Prutsers, 
knoeiers en doe-het-zelfers zullen er altijd wel blijven. 
 

Wim Janssen. 
 

Afb. E 

Afb. F 
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Afb. G: Wikkelmachine                                                                                                                   
             ■ 

 

 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) 



14 

 

Motormuseum Metz Amnéville 

Een tijdje geleden heb ik in ons lijfblad eens gevraagd of iemand de 
kleuren kent van een Peugeot P 112 van 1938. Niemand die het weet. 
Dus ben ik maar weer een op zoek gegaan in de musea van Frankrijk. 
Door: Kees Sep 

Het museum van Peugeot in Sochaux heeft een onderdelenlijst gestuurd, 
maar alles is natuurlijk in zwart-wit. En men weet de kleur niet. Steeds heb ik 
gedacht: als ik toevallig in de buurt kom, dan ga ik toch even kijken of ze mij 
verder kunnen helpen. We waren in Frankrijk op vakantie en dan kom je na-
tuurlijk "per ongeluk" in de buurt. We zijn even langs geweest. Het is een 
heel mooi museum, met veel auto's , en wat mij verbaasde: naaimachines, 
gereedschap, peper en zoutmolens, maar geen P 112. Bij de balie gevraagd of 
de meneer die mij geantwoord heeft er was, maar die was net drie weken met 
vakantie. Dus niets opgeschoten. Maar wel een leuke middag. 
 

Daarna zijn we doorgegaan naar de buurt van Clairmont-Ferrant. Laat daar 
nu toevallig de Michelinfabriek staan. We ontdekten in de stad een Michelin-
winkeltje. Even snuffelen natuurlijk. En meteen gevraagd of je de fabriek 
kunt bekijken. Dat kan niet maar om twee uur is er een rondleiding in het 
Michelinmuseum. Het is zeer de moeite waard om er eens te gaan kijken. De 
gids vertelde ongeveer twee uur over de geschiedenis van de banden. Of-
schoon mijn vrouw twee uur banden in het Frans wel een beetje lang vond. 
Een stuk verder op vakantie kwamen we in de buurt van Metz. Bij de recep-
tie op de camping hebben ze van die folders over de streek. Jawel hoor: weer 
toevallig een motor- en fietsenmuseum. Dus toch maar even opzoeken. 

Motormuseum Metz Amnéville: Dit is de verzameling van de inmiddels overleden verza-
melaar/restaurateur Maurice Chapleur. 
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Om ongeveer 12 uur hebben we in Amnéville het museum gevonden. Maar 
zoals in Frankrijk gebruikelijk gaan ze dan even tot 13.30 lunchen, en net 
voor onze neus ging de boel op slot. Dan maar even wat anders gaan doen. 
Na het lange wachten gaat eindelijk de boel weer open. Aan de kassa meteen 
gevraagd: "hebben jullie misschien een Peugeot P112 want ik ben op zoek 
naar de kleur". Met het antwoord: "ja natuurlijk staat er een" spring je een 
meter de lucht in. Ik kan me nog net bedwingen om niet de kaartjes uit haar 
handen te rukken om zo snel mogelijk te gaan kijken. Mijn mond viel steeds 
verder open bij het zien van een zeer bijzondere verzameling van motoren 
van voor 1910. 
Onvoorstelbaar wat er allemaal staat. Kijk maar eens op de website van het 
museum. Je ziet daar een grote verzameling van bekende en onbekende mo-
toren en fietsen. Ze staan op een groot draaiplateau en er hangen er aan de 
muren. Ik heb nog nooit zo veel zeer oude motoren bij elkaar gezien. 
Maar mijn blik zocht steeds sneller naar een P 112. Helaas niet gevonden, het 
was een P 110. Jammer, de dame achter de kassa wist het niet helemaal goed.  
Dan maar gevraagd naar de meneer die mij zou kunnen helpen. 
Ja hoor maar die is er alleen op zaterdag. Dan moet ik al weer thuis zijn van 
mijn vakantie, dus dat schiet ook niet op. Toen ben ik terug gegaan om alles 
maar eens op mijn gemak te gaan bekijken. 
Mocht je in de buurt komen van Metz en dichtbij Amnéville, ga dan beslist 
eens langs, het is prachtig. Er is daar in de buurt nog veel meer te zien . 
Laat je op de Tourist information maar eens voorlichten over de streek. 
(www.amneville.com/culture.aspx?num_p=26) 

In Amnéville: Gnome & Rhône, Peugeot P 110 en Motobécane 
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Werktekeningen Terrot onderdelen 

Door: Jan Horsman 

 

Veel leden zullen de website van Terrot Club Pyreneen bij het surfen op het 
internet wel eens tegengekomen zijn. Een zeer bezienswaardige website met 
veel informatie over Terrot. Op de pagina ‘Planotheque’ staan werktekenin-
gen van diverse onderdelen van Terrot’s uit de jaren ‘30. Moeren, assen, olie-
pomponderdelen, remhandles, van alles is daar te vinden. Handig als je een 
onderdeel mist en het na wil maken. 

De homepage van de Terror Club Pyreneeën vind je op: 
      http://tcp.chez-alice.fr 
 

De pagina met de werktekeningen: 
      http://tcp.chez-alice.fr/plans/plans.htm 

 ■ 

Een voorbeeld van een werktekening van een voorremhandle. 
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Nieuwe leden en hun motor 

 

Kees Mol is onlangs lid van de club geworden en heeft een fraaie Dollar 
gekocht. Hierbij de motorhistorie van Kees. 
 

Ik zal me eerst even voorstellen: mijn 
naam is Kees Mol, geboren 20 juli 
1945 en ik woon in Hippolytushoef op 
het voormalig eiland Wieringen. 
Ben getrouwd met Truus, heb twee 
dochters en vijf kleinkinderen. Vorig 
jaar in de vut gegaan (vervroegd pensi-
oen zoals dat nu heet.). 
Ik heb gewerkt in een machine fabriek, 
die vooral werkzaam is in de visserij. 
Mijn werk was de laatste 15 jaar het storingzoeken en repareren van snel 
draaiende scheepsmotoren. 
Rond mijn twintigste had ik mijn eerste motor: dit was een DKW RT 200 S 
deze kocht ik voor 75 gulden omdat de kickstarter kapot was, en de eigenaar 
er helemaal klaar mee was. Na het rijbewijs gehaald te hebben op deze motor  
en er twee jaar op gereden te hebben, ingeruild op een NSU Max en na de 
Max verschillende BMW’s in de volgorde van een:  R51’3 – R 50 – R 75’5 – 
R 100 RS – K 100 RS – en mijn huidige motor is een K 1200 RS. 
Verder heb ik een Kawasaki Z 750 B1 van 1976 waar ik van drie slopers er 
een heb gemaakt. De eerste BMW’s waren opknappers, maar ook de latere 
heb ik gebruikt gekocht. Waarom BMW? Mijn vriend had een Norton 99, 
maar daar was nogal eens wat mee, oa: bigend’s als we een beetje doorreden, 
En dan de stroom: als je aan hem vroeg moeten we de KNMV nachtrit nog 
rijden, dan zei hij dat is wel goed maar we moeten wel met licht weg. 

Een andere vriend kocht een van de 
laatste nieuwe BSA’s en toen ik 
daar op reed wist ik niet, wat ik er 
aan had, wat trilde dat ding, of er 
geen lager  in zat. Ik had toen die R 
50 en daar was eigenlijk nooit wat 
mee. Nu vind ik sleutelen niet erg 
maar het kost ook veel geld EN een 
BMW had geen ketting en trilde 
niet. 
Toen kwamen er Japanners, maar 
die waren er nog niet zoveel ge-
bruikt en dat was toch wel een must. 
Op het ogenblik staat er een Royal 
Enfield  Tripper 250cc op de tafel 
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van een kennis, om af te maken omdat hij er geen tijd meer voor heeft, maar 
hier zit meer werk aan dan ik gedacht had. 
Dan nu de Dollar: zo af en toe doe ik nog wel eens wat voor mijn oude werk-

gever. Tijdens een klusje kom ik een oud collega tegen, ook een liefhebber, 
en ik vroeg of hij nog een elektrisch schema van een Enfield had. Die had hij 
niet, maar van het een kwam het ander en kregen we het over de Dollar: kom 
maar eens kijken zei hij. 
Ik vond het wel een apart ding met zijn gietstalen frame en een leuk Chaise 
blok waar ik nog nooit van gehoord had. Hij was redelijk compleet en niet 
versleuteld, had tien jaar stilgestaan en was rijdend weggezet. Het is een mo-
tor die je volgens anderen zo moet laten, het uiterlijk hoort bij deze motor, 
maar dat zien we nog wel. 
Er ontbreken: een dynamo, de originele schakelpook en ik denk ook dat de  
de originele magneet er niet op zit (er zit nu een Bosch magneet op). De uit-
laat is ook anders dan de originele, deze lijkt meer op die van een Velocette.  
Verder ontbreekt het kentekenbewijs. 

De Dollar van Kees Sep: een 250 cc koplepper type P  met Chaise G10 blok. 
Bouwjaar vermoedelijk 1930. 
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De gegevens van de motor zijn: 
 Merk: Dollar (model  Depose?)  Type P (3 ?). Framenummer: 8242 

 Motorblok:  Chaise type G.10 250cc kopklepper 
 Ingevoerd op 18 mei 1948. 
 Bijzonderheden: een gietstalen frame 

Inmiddels is de Dollar ook van een kenteken voorzien. Omdat de Royal En-
field klaar was voor de keuring, ook de Dollar maar mee genomen. (na mon-

tage van een nieuwe voorband).  
Na overleg van de aankoopbon en het invullen van een formulier, en het be-
langrijkste, de betaling van 98.50 euro + nog eens 17.50 euro voor de we-
ging, (Het is natuurlijk overheid, en dan moet je voor ieder A4tje flink beta-
len) kon er gekeurd worden. 
De keuring was een formaliteit, de man die de keuring deed was een liefheb-
ber, dus viel alles erg mee. 
Inmiddels is het kenteken bin-
nen. 
Het blok ligt uit elkaar, voor 
de toch wel flinke olie lekka-
ge bij het carter, en tevens een 
goede gelegenheid om te kij-

De rechterkant van het Chaise blok. Modern concept: blokmotor. 
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Een blik op het fraaie Chaise 250 cc blok van de Dollar. Ook is hier goed het gietstalen 
frame te zien. 

ken hoe de rest er uit ziet. 
De lagers + big-end moeten vernieuwd worden, maar voor de rest geen ernsti-
ge mankementen. 
 

Graag zou ik willen weten wie er ook zo’n Dollar heeft voor het namaken van 
de schakeling en voor de kleur. Er zit namelijk een roodbruine kleur op de 
tank en koplamp. Ook zou ik het bouwjaar willen weten: volgens de vorige 
eigenaar is hij van 1930. 
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Jaarrit Tiel gezien door een muurbloempje 

Door: Paul Jonkman 

 

Waarom heeft Jo een brandblusser 
meegenomen in de bezemwagen? “Ik 
heb een goed vertrouwen in de brand-
baarheid van de machines”. 
 

Tot zijn niet geringe spijt moest Ton 
toegeven dat Wil (de oude en de nieu-
we voorzitter) elkaar niet veel ontlie-
pen in organisatietalent. “Misschien 
was Wil zelfs nog wel iets beter”. Zo-
maar een paar grollen die genoteerd 
zijn tijdens dit belangrijke weekend 
van de CFM. 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met An had Wil de zaak goed voor elkaar. In het rovershol van de 
lokale scouting werden we ontvangen met koffie. Een gezellige drukte, een 
heel stel nieuwe gezichten en ongeveer 25 schitterende machines. Toen de 
groep langzamerhand zijn volle omvang bereikte, begreep ik goed dat Wil 
deze ronkende massa niet bij zijn huis kon ontvangen. Toch teveel leer, la-
waai, smeer en rook. Sinds enkele jaren was de opkomst weer goed. Diverse 
mensen fluisterden me toe dat de afwezigheid van de massaliteit van de 
VMC-ritten hen goed deed. Dat is enerzijds goed te begrijpen, maar de kans 
op ontmoeting met nieuwe mensen dreigt af te nemen als de lijst van deelne-
mers te kort wordt. Ik heb lang niet alle deelnemers gesproken! De vrees was 
onterecht. 
De camping werd vrijdag- en zaterdagnacht bevolkt door onze club. Rond 
tien uur ’s morgens werden de insecten uitgerookt en was de laatste slaapkop 
zeker wakker. 
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De markantste momen-
ten. 
De Automoto van Ad startte 
niet. De deskundige blik en 
enkele ferme trappen op de 
kickstarter, gevolgd door 
even zovele jagersschoten 
mochten het machien niet 
behagen om deel te nemen 
aan de rit. Apparaat in de 
hoek gezet en Robert nam 
de gestrande reiziger vanaf 
de start mee. 
 

De groep startte in één keer. 
Dat blijft voor het bestuur 
een aandachtspunt. Voor de 
snelle motoren is het tempo 
te laag, voor enkele lichte machines toch nog te hoog. Verschillende starttij-
den van de deelnemers is toch weer te overwegen. 
 

Als volger met de auto was het een hele toer om bij te blijven. De wegen 
langs de Linge waren soms zo smal als een fietspad. Duimendraaien dat er 
geen tegenligger aan kwam. De weggetjes waren schitterend, het weer paste 
goed bij het karakter van de rit. Een schraal zonnetje, graadje of 18, niet te-
veel wind, geen neerslag. Prachtig. 
 

Dames, heren en kinderen volgers hebben niets van het bloemencorso gezien. 
Bij een poging van een enkeling om dat wel te doen bleek het zo druk te zijn 
dat men niets heeft gezien. 

 

Peter viel al snel uit met een 
losgelopen poelie op de krukas 
van zijn riem aangedreven Peu-
geot. De motor zal geen schade 
hebben opgelopen. 
 

Dit jaar reed ook een 
“koperen” Terrot mee. Een 
aantal blikvangers van dit type 
oude machines werd gevormd 
uit messing zoals de tank, de 
koplampring, het fietspompje, 
het tellerhuis en de toeter. De 
beste man had zich suf gepoetst 

Automoto: wilde niet starten…... 

“Koperen” Terrot 
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maar het resultaat mocht er zijn. Origineel is het niet, de een griezelt, de an-
der waardeert ‘t en de volgende is er helemaal weg van. In ieder geval was 
dit iets dat vroeger ook vaak gedaan werd en als zodanig vormt het dan toch 
een goed beeld van haar tijd. 
 

De Styl’Son JAP 
500 kopklepper van 
Henk is imposant. 
Henk is niet zo zui-
ver op de graad als 
het gaat om origi-
naliteit. De klep-

smering van het 
blok is daar een 
mooi voorbeeld 
van. Een wirwar 
van buisjes, een 
uitwendig oliefilter, 
het kraantje voor de 
pomp en beluchting 
van de olietoevoer 
middels een luchtsproeiertje onder het zadel maken het een originele motor.  
Aan het einde was Wim Janssen zoek. Op zijn Berini kon hij de groep even 

niet volgen en kon zodoende een 
stukje van de route over de pro-
vinciale weg niet meerijden. Met 
een omweg kwam hij in het Tielse 
corso terecht, probeerde een glimp 
op te vangen en is na wat praal 
vertrokken uit de drukte. 
 

Arjan heeft de eerste rit gemaakt 
op zijn Sparta. Dat gaf zo’n goed 
gevoel dat we hem volgend jaar 
zeker wel op zijn Peugeot zullen 
zien verschijnen. 
 

Ben en Corrie kwamen met de dikste machine. Wat een onwijs ding. Een 
tweecilinder Terrot, alles zwart bling bling (zo schijnt dat tegenwoordig te 
heten) Tijdens een klein boodschapje voor het definitieve vertrek per busje 
stopte Ben nog even ferm voor een kerende lijndienstbus. Geen uitwendige 
schade aan de auto maar de spanbanden braken en de machine rolde door de 
cabine en bleef hangen achter een metalen balkje. Snel terug naar thuis om 
de afgebroken koplampsteun te repareren, de verkruimelde ruit van de dub-
belcabine eruit te bezemen, waakhond en Corrie ingeladen en alsnog op tijd 

Styl’son Jap 500 kopklepper 

Berini M21: daar zit geen woord Frans bij 



24 

 

aanwezig 
voor de 
Jaarrit. 
 

Peter en 
Ans had-
den een 
entre 
deux.. 
Met een 
pirouette 
maakte 
Peter een 
diepe 
kniebui-
ging. 
Deuk in 
de kop-
lamp, 
voetsteun 
dient op-
nieuw bevestigd te worden. Het blijft toch een snelheidssport waarin een 
fractie van een seconde . . .  
 

Hans pakte na de rit  uit met een prachtige set onderdelen. Ik mocht zelf ook 
nog wat werkzaamheden verrichten door als koeriersdienst door het land te 
toeren. We schijnen de onderdelen tegenwoordig thuis af te leveren. De re-
den voor al dat moois was dat Hans zijn vader garageopruiming hield. Voor 
Terrot liefhebbers een pracht gezicht, dat rommeltje daar op de grond. Een 
paar vierkante meter met gave onderdelen. Normaal rij je daarvoor naar Pa-
rijs, Toulouse of Dijon en heb je minder gezien. 
 

De barbecue was verzorgd 
door een lokale slager. Su-
pergoed vlees en prima 
salades. Een bijzonderheid 
dat alles van zo hoge kwa-
liteit was. Vaak is op dit of 
dat nog wel wat aan te mer-
ken maar in dit geval zou 
ik het niet weten. 
 

De zondagse dijkenrit heb 
ik niet meer mee gemaakt. 
Het vertrek wel. Vanaf de 

Terrot V twin met Jap zijklepblok uit de jaren ‘30 
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camping ver-
trokken zes moto-
ren. Het idee van 
een weekend is 
voor een aantal 
mensen heel aan-
trekkelijke formu-
le terwijl de Jaar-
ritbezoekers op 
zaterdag daar ver-
der geen last van 
hebben. Een pri-
ma concept om 
volgend jaar weer 
op voort te bordu-
ren. Dat is althans 
mijn mening. 
 

 

Tons motor is al jaren van de partij en blijft mooi lopen. Extra aandacht van 
de fotograaf voor wat mooie details. 

Terrot HSSO 350 cc kopleppper  
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Een blik op het fraaie dashboard van de Terrot van Ton 

Grote opkomst op deze jaarrit: bouwjaren van 1903 tot begin jaren 50. 
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Aanvullingen en verbeteringen ledenlijst CFM 

Oktober 2007 

 

Adreswijziging: 
200504-02 Ad Verdam, Van Wijnbergenlaan 93, 3771 JJ Barneveld. 
 

Nieuwe leden: 
200704-01 J.B. Bielevelt, Dr. Stamstraat 51, 7534 CK Enschede. 
(053) 461.25.11 mbielevelt@orange.nl 
 

200706-01 C.J. Mol, Belt 55, 1777 HG Hippolytushoef. 
(0227) 59.24.01 cmol@quicknet.nl 
 

200706-02 J.G. Verhoeven, Olburgseweg 5, 7225 NA Olburgen. 
(0575) 45.17.95 verhoeven.olb@xs4all.nl 
 

200707-01 M.L. van Ree, Kard. Van Rossumstraat 113, 5104 HN 
Dongen. 

(0162) 32.03.41 macra@home.nl 
 

200707-02 H. Moes, De Akkers 13, 7963 EB Ruinen. 
(0522) 47.20.12 hein-jose@home.nl 
 

200707-03 H.G.J. Groeneveld, Carrouselweg 121, 7335 PM Apel-
doorn. 

(055) 543.05.30 h.groeneveld16@chello.nl 
 

200708-01 J.H.G. Koopman, De Kromme Geer 29, 5709 ME Hel-
mond. 

(0492) 51.11.35 JJTKoopman@cs.com 

 

200709-01 D.J. Keizer, Berkenlaan 361, 7204 EN Zutphen. 
(0575) 57.17.61 d.keizer5@chello.nl 
 

200709-02 A.M.A. Smits, Bovenstraat 41, 4741 AT Hoeven. 
(0165) 51.37.47 smitsenco@home.nl 
 

 ■ 
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Tweede Open Dag Documentatie Centrum 

Door: Rien Neels 

 

Zaterdag 16 juni 2007 was er voor de tweede maal de Open Dag van het Do-
cumentatie Centrum. Onder het genot van koffie, thee en wat lekkers werden 
de laatste nieuwtjes uitgewisseld. 
Wim had weer een van zijn vele projecten bij. Dit keer een schakelaar voor 
de verlichting. In geuren en kleuren legde hij met alle geduld uit hoe je zo 
iets zou kunnen maken. 
Ook de mappen en boeken werden grondig doorgespit om alle ontbrekende 
informatie bijeen te vinden en om goed beslagen bij de RDW keuring te ko-
men. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitleg van Wim, hoe je 
een schakelaar maakt. Wie 
volgt ? 

Kees bekijkt de aanwezige documentatie 

Rien, beheerder van het DC, uitge-
dost in Frans tenue. 
 

■ 
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Advertenties 

 

 

Te koop: 
AUTOMOTO A14 uit 1930, 200 cc. Deze motor is gerestaureerd en U kunt 
direct rijden!!. Vraagprijs is 3500 euro. 
AUTOMOTO 100VM uit 1954, 98 cc. Dit is een gerestaureerd damesmodel. 
Geen papieren. Vraagprijs is 1100 euro. 
Voor de foto's van deze motoren surft U naar: 
http://www.oldtimermoto.nl/ 
E-mail: info@oldtimermoto.nl 
Groeten, Henk 

 

Gevraagd: 
Ik ben op zoek een Peugeot uit de jaren ‘30 , tenminste 350 cc. 
Mag werk aanzitten. 
Karel Kusters 

Email: karelkusters@home.nl 
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Zaterdag 3 november 

Jaarvergadering Barneveld. 
De jaarvergadering vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Sport-
hal, vlakbij bij de Markthal. 
Zaal open: 12.00 uur 
Start jaarvergadering: 13.00 uur  

Beurzen/evenementen 2007 

 

Elke DERDE Zondag van de maand. 
Le Club du Vieux Guidon 

Verplicht lidmaatschap €5.00 per jaar. Lidmaatschap van 1 augustus tot en 
met 31 juli. Replonges - 4km van Mâcon 

Inlichtingen telefoon: 
(00.33) (0)3.85.30.44.94 na 20:00 uur of: (00.33) (0)6.75.86.83.17 

 

Zaterdag 3 november 2007 

Oldtimerbeurs Barneveld ( tevens jaarvergadering CFM) 
Veteranen motor- en onderdelenmarkt 
Open van 09:00 uur tot en met 16:30 uur 
Markthal, bij de Veluwehal, te Barneveld 

Entree: Euro 5.00 

Informatie: 
Barneveld 90, Tel.: 0342-84.46.44,GSM: 06-22.49.94.14

Agenda 

CFM evenementen 2007 



31 

 

Zaterdag-Zondag 3 en 4 november 
2007 

24e Ruilbeurs Roeselare 

Fabriekspand Roeselare, België 

SHOW VAN FRANSE MOTOREN 

Open van 09:00 uur tot en met 18:00 
uur 
Entree euro: 4,00 

Tel.:[00.32] [0]5-172.31.13 Fax: 
[00.32] [0]5-172.31.13 

Zie ook: http://
www.veteraanmotorenhoutland.be 

E mail: in-
fo@veteraanmotorenhoutland.be 

 

Zaterdag-zondag 24-25 November  
27e Oldtimer Motorbeurs te 
Luyksgestel, 
Camping de "Zwarte Bergen" 

VMC De stoomfiets, Entree: Euro 
2,50 

Info: http://www.vmcdestoomfiets.nl 
 

Zaterdag-zondag 1 en 2 december 2007 

Motorama klassieke motoren & onderdelen beurs 

TT-hall Assen (ligt bij het TT circuit Assen). 
Open van 10:00 uur tot en met 17:00 uur 
Internet: http://www.motor-rama.nl 
 

Zaterdag 8 december 2007 

16e Oldtimerbeurs MC de Vetfrakken te Ranst België 

Het Loo [militair domein], Bistweg Broechem België 

Open van 09:00 uur tot en met 17:00 uur 
Zie ook: http://www.vetfrakken.be 

 

14-15-16 december 2007 

Vehikel Oldtimer Markt 
Veemarkthallen Utrecht, Entree euro: 11,00 

Open VRIJDAG van 15:00 uur tot en met 20:00 uur 
Open ZATERDAG en ZONDAG 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: http://www.vehikel.com 

E mail: info@vehikel.com 
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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 
 

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. 


