
  

 

Un Peu de Tout 
Nieuwsbrief 65      Juli 2008       oplage: 200 

 
Mijn Rhône - Jaarrit 2008 Kaatsheuvel 

 
Werner, uitvinders van de “Motocyclette” 

 
Erfenissen, behandeld door Wim - Kennisdelendag 



2 

 

Inhoud 

 

Avant-propos ............................................................................................... 3 

Jaarrit 2008, Kaatsheuvel 5-6-7 september.................................................. 4 

Kennisdelendag 11 oktober ......................................................................... 6 

Nationaal Veteranentreffen Woerden ........................................................... 7 

Werner, uitvinders van de “Motocyclette” ................................................... 9 

Nieuwe documentatie ................................................................................. 17 

Erfenissen ................................................................................................... 19 

Het vervangen van lagers............................................................................ 24 

Mijn Rhone ................................................................................................. 25 

Impresssie’s Sleuteldag Heerde .................................................................. 29 

Advertenties ................................................................................................ 31 

Agenda ........................................................................................................ 33 

Informatie vereniging CFM ........................................................................ 36 

 

 
 
 
Bij de voorpagina: 
Werner advertentie uit 1903 van de Engelse vestiging. 
Dit model met het blok in deze positie was door hen uitgevonden en gepaten-
teerd. Vandaar de tekst: “Elke keer als u dit motorblok in deze positie ziet, op 
welke motorfiets dan ook, dan is het een kopie van de Werner”. 
 
 
 
Bijlagen: 
- Inschrijfformulier Jaarrit 2008 
- Reserveringsformulier camping 
- CFM ledenlijst 2008 
 

Sluiting kopij:  Uiterlijk vrijdag 10 oktober 2008 of bel! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm-redactie@orange.nl 
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Avant-propos 
 

VIN. De redacteur had ooit bedacht dat elk bestuurslid een voorwoord voor 
de Peu  zou schrijven. Nu is het mijn beurt om iets op papier te zetten. 
Het is jullie al opgevallen dat ik opende met VIN. 
Dat zou dus bijvoorbeeld wijn kunnen betekenen, maar daar wil ik het deze 
keer niet over hebben. En ook niet over vissen. Wel, waar gaat het dan wel 
over? 
VIN staat voor Voertuig Indentificatie Nummer (ook Vehicle Identification 
Number), simpel gezegd het framenummer. 
Regelmatig krijgt het Documentatie Centrum de volgende vraag: “ Welk 
bouwjaar heeft mijn motor van makelij X met framenummer cdefdsa”?  
Dat wordt dan een moeilijk verhaal, want van de meeste zoniet bijna alle 
Franse merken is geen registratie bij gehouden van jaartallen en productie 
cijfers. 
Onlangs moest ik iets zoeken en zat in een boekwerk iets te lezen over het 
merk Liberia. 
Ooit heeft Wim van Est op een Liberia fiets aan de Tour de France meege-
daan. Maar het gehele archief is vernietigd en volgens de schrijver van dit 
artikel werd er ook tijdens de productie niet bij gehouden wat en wanneer is 
geproduceerd. 
Maar er zijn nog grotere merken die geen framenummers insloegen en niet 
bijhielden wat bij een bepaald jaar hoorde. 
Zelf bezit ik een Peugeot 256TC4, maar geen framenummer en een niet inge-
slagen type plaatje. Dus dat schiet niet echt op. Gelukkig is er meestal een 
type plaatje en met wat afbeeldingen komen we een heel eind. 
Ik kan jullie wel aangeven waar je soms een framenummer kunt vinden: op 
de zadelbuis, ergens op de lugs van de achtervork,  op het balhoofd en soms 
op een steun of een schetsplaatje van de ophanging  van het motorblok. 
Succes met het dateren van je motor. 
 
Rien Neels, Beheerder Documentatie Centrum. 
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Jaarrit 2008, Kaatsheuvel 5-6-7 september 
 
De meesten onder ons hebben nog mooie herinneringen aan de jaarrit 2007 
te Tiel. Een jaarrit is alleen een succes als er zoveel mogelijk leden aanwe-
zig zijn. Wij hopen dit jaar dan ook op een zo groot mogelijke opkomst. 
 
De jaarrit 2008 vindt plaats in Kaatsheuvel in het weekend van 5-6 en 7 
september. Wij verblijven op een minicamping gelegen in de achtertuin van 
sprookjespark de Efteling. 
 
Op vrijdagavond staan wij te trappelen om de kampeerders te verwelko-
men. Op zaterdagochtend staat om 9.30 uur de koffie klaar voor alle deel-
nemers en hun supporters. Om 10.30 is de start van de jaarrit, onderweg 
komt u enthousiaste mensen tegen die zorgen voor eten en drinken. Eén 
rustpauze zal in Franse sferen worden gehouden. 
 
Terug op honk gaan we onder genot van een maaltijd napraten en genieten. 
Aan onze supporters hebben wij natuurlijk ook gedacht. Nadat de motorrij-
ders zijn vertrokken is er voor hen een prachtige fietstocht door de Loonse 
en Drunense duinen. Geen fiets bij, dan is deze te huur bij de plaatselijke 
fietsenmaker. Ook het lunchpakketje niet vergeten aan te melden. 
 
Voor zondag is er ook een mooie rit gepland. Tijdens de tocht zijn we uit-
genodigd op de koffie bij een oude auto- motoren- tractorevenement.  
 
Uiteraard is deelname voor eigen risico, de CFM en ondergetekende zijn in 
geen enkele vorm aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die de 
deelnemer oploopt tijdens de rit of op de camping. 
 
Kom je ook, vul dan bijgaand formulier in en zend dit naar mij of mail mij 
voor 10 augustus a.s. 
 
Voor informatie over de camping: zie de volgende pagina. 
 
Jan Koolen 
Waterlaat 25 
5171 VW Kaatsheuvel 
Tel: 0416-275194 
jenakoolen@orange.nl 
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Camping: 
 
Het jaarrit evenement vindt plaats op Mini Camping “De Bernehoeve”. 
 
Adres: 

Reserveren: 
Indien je wilt overnachten op de camping, dan dien je zelf te reserveren 
onder vermelding van ‘Club Franse Motoren’. 
Er is een reserveringsformulier bijgevoegd aan deze Peu. Deze gaarne 
rechtstreeks opsturen of mailen naar de camping. 
 
Als je overigens eerder wilt komen op de camping, dan kan dat natuurlijk. 
Gewoon opgeven op het reserveringsformulier. 

Mini Camping de Bernehoeve 
 
Henk en Elly Mathijssen 
Bernsehoef 9 
5171 PJ Kaatsheuvel 
 
Tel:  0416-273207 
Email:       hmathijssen@orange.nl 
Website:   www.bernehoeve.nl 
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Kennisdelendag 11 oktober 
Door: Richard van der Plas 

 
Op zaterdag 11 oktober houden we weer een Kennisdelendag in het mooie 
privé museum van Rien Neels in Oosterhout. 
Onderwerpen dit keer zijn: 
-    Remmen en alles wat er bij hoort,  
-    Bobine en ontsteking, magneten e.d. 
-    Smering, olie,  
-    Lagers, oliekeerringen, viltringen, afdichtingen. 
-    Inbreng van de deelnemers d.m.v. vragen 
-    De elektrische installatie (We zoeken nog iemand, die dit onderwerp wil 
behandelen. Graag aanmelden bij Ton Dorland) 
 
Er kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen. 
Ik noteer en selecteer de ingekomen aanmeldingen op datum en tijdstip en de 
eerste veertien mogen komen naar de Kennisdelendag in Oosterhout. 
 
U kunt zich aanmelden bij Richard vd Plas tel 0297-540104 of per email:  
rvdplas23@hotmail.com. 
 
 
 
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. 
 ■ 
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Nationaal Veteraantreffen Woerden 
 
Op zaterdag 20 september 2008 vindt alweer het achttiende Nationaal Vete-
raan Treffen plaats. Als vanouds op de bekende sfeervolle locatie van het 
exercitieterrein, middenin het centrum van Woerden. Met vele duizenden 
bezoekers, een markt met onderdelenbeurs, diverse clubstands, vele deelne-
mers met klassieke twee- en driewielers, diverse presentaties , de Kaasrit en 
noem maar op.  
De CFM is, inmiddels traditiegetrouw, weer aanwezig met de clubstand. 
U komt toch ook ? 
 
Voor de laatste informatie: www.nationaalveteraantreffen.com 
 
Rien Neels 
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De eerste Werner uit 1897: de “Motocyclette”, een betrouwbaar ontwerp, dat veel ver-
kocht werd en vele successen boekte in wedstrijden. 
116 cc viertakt motor, automatische inlaatklep, oppervlakte carburateur, gloeibuisont-
steking. Gebouwd van 1897-1901. Daarna vervangen door model met laaghangende 
motor. 
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Werner, uitvinders van de “Motocyclette” 
Door: Jan Horsman 

 
Een van de pioniers op motorfietsgebied is ongetwij-
feld het Franse Werner. Niet alleen waren ze in 1900 
de grootste motorfietsfabriek ter wereld. Zij waren 
ook de eerste die de huidige vorm van de motorfiets 
hebben bepaald, door het motorblok laag in frame in 
de buurt van de trapas te positioneren. 

 
 
 

Het begin in 1897. 
De gebroeders Werner waren Russen van Franse afkomst, die begin 1890 
van Rusland naar Frankrijk verhuisden. Ze woonden en werkten in Parijs als 
journalist. Zij waren al zeer vroeg betrokken bij de ontwikkeling van gemo-
toriseerd transport: hun eerste poging bestond uit een standaard fietsframe 
met een Labitte motor horizontaal boven het achterwiel gemonteerd. Deze 
werd door een ketting aangedreven. Deze motor werd echter niet in productie 
genomen. 
 
Het eerste model. 
Was deze motor nog een experiment, in 
1897 presenteerden ze op de Salon du 
Cycle een verbeterde motorfiets met een 
¾ pk 116 cc motor geplaatst boven het 
voorwiel. De motor had een automatische 
inlaatklep, gloeibuis ontsteking en een 
eigen ontwerp oppervlakte carburateur. 
Voor de smering moest elke 20 kilome-
ter een beetje olie in het carter gegoten worden. Het voorwiel werd aangedre-
ven door een riem, wat een soepele aandrijving gaf in vergelijking met ande-
re ontwerpen. Maar door de opstelling van de motor boven het voorwiel was 
de machine wel topzwaar en als je viel, dan had je vaak meteen brand door 
de brandgevoelige ontsteking. Het vermogen was beperkt en ondersteunde 
eigenlijk meer het gebruik van de pedalen, dan dat het de pedalen verving. 
 
De naam “Motocyclette”. 
De machine werd verkocht als een ‘Motocyclette’. Deze naam was gepaten-
teerd door Werner. Anderen konden de naam niet gebruiken en noemden hun 
motorfiets bijvoorbeeld “Motobicyclette” (Peugeot), 
“Petrocyclette” (Macqart) , “Autocyclette” (Clement), “Motorette” (Terrot). 
De Werners waren zeer succesvol met deze machine: er werden er veel van 
verkocht en ze boekten vele overwinningen in wedstrijden. 
Ook werd de Werner in licentie gebouwd door anderen. In Engeland gebeur-

Werner 1897: het eerste model 
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de dat door Harry Lawson in Coventry (1899). Dat was een handige zaken-
man, die ook al de De Dion Bouton driewieler in licentie bouwde (de Bees-
ton 1896). 
 
De Werner was eigenlijk de eerste motorfiets, die in massa productie werd 
gefabriceerd. In 1900 was Werner de grootste motorfietsfabrikant ter wereld 

met een productie van 1200 stuks. 
Ondanks deze successen kleefden er toch bezwaren aan het ontwerp: de ma-
chine bleef instabiel door de opstelling van de motor boven het voorwiel en 
dat viel nog meer op toen in 1899 een zwaardere motor van 217 cc werd ge-
bruikt. 

De oppervlakte carburateur: het benzine mengsel werd door het balhoofd en stuur aange-
zogen uit de brandstoftank (via h). 
Lucht kon bijgemengd worden door een gat (v) in het stuur. De hoeveelheid lucht kon 
geregeld worden met een draaihendel (u). 
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De “Nieuwe Werner”. 
Om de problemen met het topzware ontwerp op te lossen was een totaal an-
dere aanpak van het ontwerp vereist. Het resultaat was, dat de gebroeders 
Werner in 1901 hun “Nieuwe Werner” ontwerp presenteerden. 
 
 
Dit ontwerp zou de standaard zetten voor de motorfiets, zoals deze nu nog in 
gebruik is: zij verplaatsten de motor van het voorwiel naar het laagste punt 
van het frame, in de buurt van de trap as en gebruikten de motor als verbin-
dend element van de laagste framedelen. De Werners plaatsten verder nog 
een extra framebuis boven het blok om de frameconstructie steviger te ma-
ken. De voordelen van dit ontwerp waren tweeledig: het zwaartepunt werd 
aanzienlijk verlaagd en het gewicht werd beter verdeeld tussen de wielen. 
Het ontwerp werd al spoedig door anderen in licentie gebouwd en was be-
schermd door patenten. Anderen omzeilden de patenten door het frame onder 
het blok door te laten lopen. Het motorblok was dan geen onderdeel van het 
frame meer. 
 
Het nieuwe ontwerp bevatte eerst een motor van 225 cc, later werd de cilin-
derinhoud vergroot naar 262 cc. De automatische inlaatklep bleef gehand-

De tweede model van Werner: het motorblok is naar beneden verhuist, verstevigd frame 
(extra framebuis boven blok), carburateur van het sproeiertype. Deze opstelling van het 
blok is later door vele constructeurs in een of andere vorm overgenomen en vormde de 
basis van een hele generatie motorfietsen. 
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Frame opbouw van de “Nieuwe Werner” uit 1901. De constructie was gepatenteerd. Voor-
dat de Werner broers met hun nieuwe ontwerp kwamen, waren de meningen sterk ver-
deeld over waar de motor het beste geplaatst kon worden in een motorfiets. De broers 
zelf hadden het eerst geprobeerd boven het voorwiel, met de bekende problemen van 
dien. Er waren diverse oplossingen voor dit probleem: Een strategie was om de motor 
met een clip-on aan het frame te bevestigen, met riemaandrijving op het achterwiel. Een 
andere benadering was om de motor naast het achterwiel te hangen of achter het zadel 
boven het achterwiel. Een derde, nog ongebruikelijker mogelijkheid was: inbouwen in het 
voorwiel of het achterwiel. Al deze mogelijkheden zijn allemaal wel eens uitgeprobeerd, 
maar uiteindelijk bleek het Werner ontwerp toch het beste te zijn en wordt nog tot op de 
dag van vandaag toegepast. 
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haafd, maar er werd een handpomp voor de smering gebruikt en de carbura-
teur was nu van het sproeiertype. Het verbeterde frame en de voorvork ble-
ven hun fiets vorm behouden. De pedalen werden meer naar achteren ge-
plaatst om ruimte voor het blok te maken en de fietsketting bleef gehand-
haafd. De remmen waren zeer minimaal: een blokje tegen de riemvelg in het 
achterwiel en velgremmen op de fietsmanier in het voorwiel. 

Het blok van het nieuwe model, nu met sproeiercarburateur. Duidelijk is te zien, dat het 
blok deel uitmaakt van het frame. Hierop had Werner patent aangevraagd. 
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Race-successen. 
Werner begon in 1902 belangrijke successen te boeken in races met Bucquet 
aan het stuur in de ‘Circuit du Nord’ en de ‘Paris-Vienna’ wedstrijden. Ook 
Labitte nam deel aan de laatstgenoemde race, waar beide mannen op 2 pk 
machines reden en als eerste en tweede eindigden in de motorfiets klasse. 
 
 
In 1903 nam Werner deel met vier motorfietsen in de noodlottige Paris-naar-
Madrid race. De race werd gestopt in Bordaux door de vele ongevallen. De 
rijders waren Bucquet, Maillard en Rivierre uit Frankrijk en Arnott uit Enge-
land. Bucquet, die op een 3½ pk machine reed, werd winnaar. Zijn machine 
was helemaal gestript om te voldoen aan de gewichtseisen: onder andere de 
spatborden waren verwijderd, de minimale achterrem bleef echter zitten. 

Hier Bucquet in 1902 bij races in Deauville: let op de aanzienlijk grotere voorpoelie ten 
opzichte van het standaardmodel. Ook opmerkelijk: twee zadels: de voorste om bij het 
starten de pedalen goed te kunnen gebruiken. De achterste om tijdens de race minder 
wind te vangen. 
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De modellen voor 1904 waren in 
grote lijnen gelijk gebleven. Ge-
leverd konden worden de 2 pk 
Tourist, de 2¾ pk Paris-Vienna 
en een 3¼ pk Paris-Madrid. 
 
De tweecilinder. 
Als vernieuwing werd in 1905 
voorvorkvering toegepast. Verder 
werd er een parallelle tweecilin-
der van 3¼ of 4 pk geïntrodu-
ceerd. De cilinders stonden naast 
elkaar met de uitlaatkleppen en 
de nokkenas aan de voorkant. Dit 
was dus de eerste staande tweeci-
linder, die ooit werd gebouwd. 
Voordat Triumph met de be-
roemde Speedtwin uitkwam. In 
tegenstelling tot de Triumph had 
de Werner een krukas van het 
180° type. Verder zag de motor 
er hetzelfde uit als de eencilin-
ders. De tweecilinder kreeg wei-
nig aandacht in de pers en er zijn 
er vermoedelijk zeer weinig van 
gebouwd. 
 
Het einde in 1908. 
De Werner motorfiets werd ei-
genlijk niet veel meer door ont-
wikkeld, hoewel het tweecilinder 
blok in 1906 nog wel gebruikt 
werd in een driewieler, welke 
twee kettingen had met verschillende groottes van tandwielen om zo twee 
versnellingen te creëren. Helaas hebben de beide broers Werner, die zoveel 
hebben bijgedragen aan het basis ontwerp van de motorfiets, uiteindelijk niet 
zoveel overgehouden aan hun onderneming. Zij hadden veel geld gestoken in 
het bedrijf, maar de verkopen leverden uiteindelijk te weinig op om rendabel 
te zijn. In 1908 ging de motorfiets afdeling van de onderneming failliet. Al-
leen de tak, die auto’s produceerde bleef nog bestaan tot 1914. 

Vermoedelijk het enig overgebleven exemplaar 
van de Werner tweecilinder. 
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Men veronderstelt, dat het Michel Werner zelf is, die hier poseert op zijn eigen motor. 
(1897-1898) 
Het merkwaardige is, dat de riemaandrijving aan de linkerkant zit. Op de meeste afbeel-
dingen, zeker na 1900, zit de riem aan de rechterkant. 
Het blokje draaide ongeveer 1200 toeren, wat een topsnelheid van 35 km/h opleverde. 

 ■ 
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Nieuwe documentatie 
 
Het Documentatie Centrum heeft van clublid G. Dumbar documentatie gehad 
om te kopiëren, te scannen enz. voor het archief. Er zijn onder andere prach-
tige kleuren folders en instructieboekjes ingescand en gekopieerd. In de vol-
gende Peu’s wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van het ar-
chiveren. De Club voor Franse Motoren is de heer G. Dumbar zeer dankbaar 
voor het beschikbaar stellen van zijn prachtige verzameling documentatie om 
deze te mogen kopiëren en te scannen. 

Op deze foto, rechts, de door Richard van der Plas geschonken documentatie. 
Deze documentatie moet nog verwerkt worden, zoals scannen en kopiëren. 
Daarnaast heeft Richard belangeloos nog een meter, in de hoogte, het tijd-
schrift Moto Revue Technique geschonken. Het zijn kopieën maar dat mag 
de pret niet drukken. 
Al met al is er weer voldoende werk om van de straat af te zijn en uit het ca-
fé. 
 
Rien Neels 

Documentatie, ter beschikking gesteld door G. Dumbar 
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Oldtimerdag Hattem 
In Hattem (Gld) organiseren wij op zaterdag 23 augustus '08 voor de 22e 
keer de Oldtimerdag Hattem.  
Jaren geleden begonnen als een gezelligheidsrit voor "oude motoren" met 15 
deelnemers is het evenement nu uitgegroeid tot een Oldtimerdag dat open-
staat voor alle categorieën klassieke en veteraan voertuigen. In de afgelopen 
editie mochten we in totaal 320 deelnemers verwelkomen. 
 
De insteek is echter nog steeds dezelfde: in een informele sfeer kunnen, on-
der begeleiding, een tweetal ritten verreden worden, waarbij er ook voldoen-
de gelegenheid is om informatie met mede enthousiastelingen uit te wisselen 
of gewoon onder het genot van een kopje koffie of broodje de andere voertui-
gen te bewonderen. 
Wellicht is het voor u, als club, aardig om de "Oldtimerdag Hattem" op te 
nemen in de agenda voor 2008 ? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Frank Pölk , 038-4447237  (email: polk.hebels@hetnet.nl) 

Uit de collectie van Richard van de Plas 
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Erfenissen 
Door: Wim Janssen 

 
Als je een ongerestaureerde motorfiets in huis haalt, dan krijg je geheid te ma-
ken met het feit, dat het ding vol zit met slijtage en gebruikssporen van de vori-
ge eigenaars. Dan is terug te zien hoe met allerlei kunstgrepen het motorisch 
leven gerekt werd. 
 

Met de carburateur die er op aangetroffen wordt, is het vaak niet anders ge-
steld. Als ’t ding maar reed……Als hij het niet deed en er was nog wel een 
vonk, dan waren er twee mogelijkheden: het ding kreeg vast “te veel” of juist 
“te weinig”, waarmee benzine bedoeld werd, en zou na een bepaalde ingreep 
weer moeten lopen. 
De meest creatieve ingrepen kun je tegenkomen als je een carburateur gaat 
reviseren. Bijvoorbeeld een stukje breinaald als sproeiernaald, een versleten 
gasschuif open gezaagd en weer dicht gesoldeerd, de stationaire sproeier ver-
vangen door een afgezaagd m6 boutje of een mop soldeer op de vlotter. 
Een rijke fantasie en een technische hobby kunnen best samen gaan, blijkt 
hier uit. De meesten onder ons zullen deze aanpassingen liever niet handha-
ven en toch maar liever terug gaan naar de oorspronkelijke staat. 
Wat bij mij een beetje bleef hangen is de vraag waarom iemand een vlotter 
voorziet van een kluit soldeer. Een vlotter + vlotterkamer dient om het niveau 
van de brandstof in de carburateur constant te houden, zodat vanuit het con-
stante niveau regelingen mogelijk worden. Waar dat niveau moet liggen, is 
vaak wel aangegeven door de fabrikant. Meestal is dat zo’n twee millimeter 
onder de bovenkant van de naaldsproeier. (Dus niet van het jet block, want 
dan is het te hoog !). 
Maar er zijn grote vlotters en kleine vlotters, soms staat het gewicht daarvan 
er zelfs op, dus dat moet ook van belang zijn. Misschien is een vlotter het 
beste te beschouwen als een bootje op het water: als het bootje licht van ge-
wicht is, zal het elke golfslag volgen. Een zwaar beladen bootje zal veel tra-
ger reageren op niveau verschil. Eigenlijk: hoe groter het verschil in soorte-
lijk gewicht van de vloeistof en drijver lichaam, des te gevoeliger de niveau 
verschillen gevoeld worden. 
Een kleine Amal vlotter heeft een doorsnede van 1 ¼ “ (31,5 mm) en een 
gewicht (met naald) van 11,5 gram. De grote variant meet 1 5/8 “ (41 mm) en 
weegt 19.38 gram. Dat levert voor de kleine vlotter een soortelijk gewicht 
(s.g.) van 0,46 op en van de grote 0,35. Een flink verschil. De benzine van 
omstreeks 1935 – 1940 had een s.g. van 0,69 -0,72. Tegenwoordig is dat 
meer: namelijk 0,72 – 0,755. Dat heeft dus gevolgen voor het niveau. 
De wet van Archimedes volgend, is er wat gerekend om te zien hoeveel in-
vloed die verandering van s.g. van de benzine op het niveau heeft. Om het 
iets ingewikkelder te maken is ook gekeken wat er gebeurt, als er aan een 
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Typische jaren ‘30 carburateur. 
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vlotter gesoldeerd is (gestandaardiseerd op 0,05 ml soldeer = 0,46 gram). En 
als er deukje in de vlotter zit (gestandaardiseerd op 0,5 ml volumeverlies). 
De gevonden waarden zijn millimeters vloeistof hoogten geldend voor het 
reken voorbeeld. Het gaat dus om de verschillen in de diverse situaties. 
 
Conclusie: 
Verandering in s.g. van de benzine geeft de grootste verandering in niveau. 
Een soldeerplekje weinig en een deukje minimaal. Een carburateur terug-

brengen in de originele staat is prima, maar de benzine van vroeger is er niet 
meer. Een nieuw groefje, 2 mm hoger, is waarschijnlijk nodig. 
 
Vroeger werd er gebruik gemaakt van benzine-benzol en benzine-alcohol 
mengsels, vooral voor opgevoerde motoren. Soms wel in de verhouding 1:1. 
De s.g. van benzol is 0,89 en van alcohol 0,79. Het peil kwam dus nog lager 
ten opzichte van een standaard afstelling. Toen loste men dit op door de vlot-
ter te verzwaren met soldeer. Een nieuwe inkeping, hoger op de vlotternaald 
had ook gekund, als er tenminste nog plaats genoeg in de vlotterkamer zou 
zijn. De, door het toegenomen gewicht, verminderde gevoeligheid zal wel 
gecompenseerd worden doordat het verbruik bij dergelijke mengsels veel 
hoger ligt (ongeveer 130%). 
 ■ 

S.g. benzine Grote vlotter Groot+soldeer Groot+soldeer+deuk 

0,68 21,60 22,12 22,16 

0,72 20,40 20,89 20,93 

0,755 19,45 19,92 19,96 

Niveau hoogtes grote vlotter: 

Het grootste verschil in niveau is 2,71 mm (22,16 - 19,45) 

S.g. benzine Kleine vlotter Klein+soldeer Klein+soldeer+deuk 

0,68 21,05 21,43 21,99 

0,72 19,88 20,71 20,77 

0,755 18,96 19,75 19,81 

Het grootste verschil in niveau is hier: 3,03 mm (21,99 - 18,96) 

Niveau hoogtes kleine vlotter: 
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 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 
 7201 GG Zutphen 
 
 tel/fax: (0575) 54.47.61 
 mobile: 06-24.99.84.49 
 email: r.kwist@kpnplanet.nl 
 
 

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) 

London motoraccessoires 
 
Recentelijk heeft Frans van den Bergh van London Motor-
accessoires moeten besluiten om zijn bedrijf, na 50 jaar, te 
verkopen. Er is een geschikte opvolger gevonden, waarbij de 
continuiteit van het bedrijf is gewaarborgd. Het betreft de fir-
ma Metaal Morfose BV uit Heerde. (Iedereen die wel eens een 
sleuteldag in Heerde heeft bezocht, weet nu over welk bedrijf 
we het hebben) De handelsnaam London Motoraccessoires 
blijft gehandhaafd en dat geldt ook voor de kwaliteit van de 
producten, omdat Metaal Morfose een jarenlange ervaring 
heeft met het vervaardigen van metaalconstructies. 
Marius, succes met de uitbreiding van je bedrijf. 
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Het vervangen van lagers 
Vraag van Antoon Putter 

 
Dit is eigenlijk een bericht bestemt voor Ton Dorland. Tijdens de sleuteldag 
in Heerde heb ik met Ton een gesprek gehad over lagers die tevens dienst 
doen als keerring. Ton adviseerde om de "zz" type lager te gebruiken, maar is 
het niet beter om de "2rs" type te gebruiken ?. 
Bij deze lagers zit er ook een rubberen afdichting in die bestand is tot110 C 
(is dit voldoende ???). 
Zie onderstaand artikel van de website  
http://www.neita.nl/jslagers/frame2b.html  
 
Wie heeft hier ervaring mee ? 
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Mijn Rhône 
 
Bericht van Jan Petter: 

 
Als de strijd om onderdelen gaat 
beginnen en je komt iets tegen in 
de ingewanden van je motorfiets 
en je weet het niet meer, dan moet 
ik ook wel eens te rade bij een an-
der. Dus: 
 
Wie o wie ziet kennis aan of weet 
waar mogelijk nog een zuiger is te 
vinden voor mijn RHôNE. 
Het betreft een Moto RHôNE flat 
tanker uit de jaren twintig. (Let 
wel !!! het is GEEN  Gnome & 
Rhone). 
Type:  staat er niet op en heb het 
ook niet kunnen vinden. 
Cilinderinhoud:  Ca 170 cc, twee-
takt blokje. 
Bouwjaar: 1924 / 1926 voor zover 
we kunnen nagaan. 
2 Versnellings ALBION bakje met 
de pook aan de bak en V riem aan-

drijving. 
Magneet achter de cilinder 
geplaatst (merk NIVO) en 
wordt aangedreven door een 
ketting vanaf de krukas aan de 
rechterzijde van het blokje.

Een enigszins ‘doorleefde’ kamzuiger uit de 
Rhône. 
Let op de zuigerveer helemaal onderaan ter 
extra afdichting. 

Het “corpus delicti” de maat geno-
men: het is niet goed te zien, maar 
de schuifmaat staat op 55,9 mm 
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Ik zoek dus een zuiger voor deze motor. 
Hij of zij die iets weet mag in vreugdegehuil uitbarsten, als IK het maar hoor. 
Voor de duidelijkheid doe ik er wat  plaatjes bij. 
 
Groetjes:    Jan Petter 
Tel:     0223-522238 
Email: info@janpetter.nl 

Dit is de Moto Rhône van Jan Petter. Bouwjaar vermoedelijk 1924-1926. 
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Commentaar Jan-Coen Dragt: 
 
Er is bijna niets te vinden over de Moto Rhône. In de geraadpleegde naslag 
werken duikt Moto Rhône alleen op met inbouwblokken voor Deprez motor-
fietsen. 
Wel viel mijn oog op een foto die ik lang geleden heb genomen van een  
Rhony X. Deze leek wel erg op de betreffende Moto Rhône. 
 
Het bijgevoegde plaatje is van een Rhony X . Zoek de verschillen. 
Ik denk sterk aan Badge engineering en dus uit de zelfde fabriek uit Lyon. 

De Rhony X uit 1924: hij lijkt toch wel verdacht veel op de Moto Rhône. 
Afkomstig uit dezelfde fabriek ? 
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Een detailopname van het motorblokje van de Moto Rhône: 170 cc tweetakt met twee 
versnellingen. 

Commentaar Rien Neels: 
Op onze website staat een Franse fabriek van zuigers vermeld. 
Wellicht kunnen ze je daar helpen aan een zuiger. 
 
Website: 
http://pagesperso-orange.fr/pistons-le-dauphin/produits.html 
 
Commentaar Jan Horsman: 
Op een website over de historie van Stylson vond ik vermeld dat Moto Rho-
ny’x inderdaad ook het merk Moto Rhône voerde. Dat was voordat de fa-
briek naar Lyon verhuisde. 
Zie: http://www.stylson.net/historique.htm 
 
Nog een email van Jan Petter zelf: 
Laatste nieuws uit Frankrijk, heet van de pers. 
Mijn goede vriend Jacobus, een Hollander in ruste (nou ja) en ruim 20 jaar 
woonachtig in Frankrijk berichtte mij hedenavond het volgende: 
  
RHôNe heeft in 2 soorten bestaan:    de eerste is geworden  Gnome en (le) 



29 

 

 Rhône,  de andere heeft maar ca 5 jaar bestaan en naar het zich laat aanzien 
tot 1926. 
Er blijkt van deze laatste ook nog enige documentatie beschikbaar te zijn bij 
een oude baas, wiens vader heeft gewerkt bij die Rhône welke wij zoeken. 
Er wordt op dit moment nader (veld) onderzoek naar gedaan door die Hollan-
der. ( vindt het leuk en heeft ook wat te doen ) 
 
Ik houd jullie van het een en ander op de hoogte. 
Groetjes, 
Jan Petter ■ 

Impresssie’s Sleuteldag Heerde 
 
 

Er werden heel wat pijp-
jes gebogen op de sleu-
teldag. 

Zie hier het resultaat 
na een dagje zwoe-
gen: twee complete 
uitlaatbochten 
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Voor de omslag van hun catalogus uit 1902 deden de gebroeders Werner 
een beroep op Roubille, een bekend illustrator uit ‘La Belle Epoque”  
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Advertenties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier, te GAVERE, België 
Tel: +32 9384 8416 
Email:  didier.de.maesschalck@tele2allin.be 
 
 

Peugeot onderdelen €

4 KLEPVEREN VOOR P515,415,115     NIEUW 100

2 KLEPPEN 515 50

1 CYLINDER 500CC ZIJKLEPPER MET ZUIGER EN CULAESSE 150

4 BEDIENING VAN DE KLEPPEN TUIMELASSEN 515 60

4 TANKDEKSELS SPECIAAL MET PEUGEOT TEKEN IN DE DOP 480

1 CULAS P135 OF P115 DUBBELE UITLAAT 100

10 TAL PISTONS --> ZUIGERS D 72 a 75 PLAT EN GEBOMBEERD

                                           D 69 BOL EN D 62 PLAT

75/STUK

4 VERSNELLINGSTANDWIELEN VAN DE BOITTE P108,P111 400

2 VERSNELLINGSTANDWIELEN VAN DE BOITTE P112 200

2 TANDWIEL VAN HET ACHTERWIEL P112 NIEUW 120

3 TANDWIEL VAN DE MOTER OVERBRENGING NAAR ACHTERWIEL P112 90

2 TANDWIEL VAN P104 VERSNELLINGBAK 50

7 JOINT CULASSE KOPER CV P108 140

1 CULAS VAN P108 25

2 BENZINETANKS P108  1STE EN 2DE MODEL 50

2 MAGNETTEN ONTSTEKING V OOR P108,P111,P112,P135 150

4 NOKKENASSEN VOOR P135 NIEUW 160

2 CARBURATORSOOR P108 150

1 OLIEPOMP IN BRONSE VOOR P108,P111,P112,P135 100

1 OLIEPOMP IN BRONSE VOOR P107,P105 100

4 WIELEN VOOR P107 (JANTES) 100

1 MOTO P117 ANNEE 1936 PRIJS , MOTO COMPLEET 3500

1 MOTEUR P117 750

1 CYL NIEUW MET KLEPPEN EN ZUIGER P117 250
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Te koop: 

Wegens ruimtegebrek te koop:  
Gnome et Rhône type M2, 350 cc, bouwjaar 1934 geheel gerestaureerd en 
gereviseerd met Nederlands kenteken. 

Prijs n.o.t.k.  
Jan Otten 
Tel: 0344-631941 
e-mail: j.m.otten@orange.nl 

Te Koop: 

Moto Becane B 33a bj 1930, i.z.g.st. 
zwart met veel chroom 
250 cc zijklepper, met ned kent.vr. pr €.2500,-- 
 
Sion Wensveen 
tel 0183 563733 E-mail: simoncorry 47@hotmail.com 
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Zondag 6 juli 2008 
Toerrit samen met toerclub “Oud maar Sterk” 
Zie Peu 64 pagina 7 
 
5, 6 en 7 september 2008 
Jaarrit Kaatsheuvel 
 
20 september 2008 
Nationaal Veteranentreffen, Woerden 
CFM staat er weer met een clubstand. 
 
Zaterdag 11 oktober 2008 
Kennisdelendag, Oosterhout 
 
Zaterdag 1 November 2008 
Jaarvergadering CFM in Barneveld 
 

Beurzen/evenementen 2008 

 
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 (F) 
Inlichtingen telefoon: 
(00.33) (0)3.85.30.44.94 na 20:00 uur of: (00.33) (0)6.75.86.83.1 
 
 
Zondag 27 juli 2008 
14e Oldtimers Moto Treffen Koksijde-Dorp, België 
Deelname euro 5,00 . Inschrijven tussen 08:30 uur en 10:00 uur: 

Agenda 

CFM evenementen 2008 
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Café Prins Albert, Zeelaan 21 Koksijde-Dorp, België 
Telefoon: (00.32) (0)475-76.28.66 
FAX: (00.32) (0)58 52.41.85 
Website: www.mck.be , E mail: info@mck.be 
 
 
Zondag 10 augustus 2008, AA-Beeckrit 2008, België 
Internationaal Oldtimer Treffen voor Motoren en Bromfietsen van voor 1970 
Inschrijven tussen 08:30 en 10:00 uur. Kosten: euro 7,50 
Zaal Jan van Abroek 
Jef Vanhoofstraat 3 
B-3960 Beek-Bree, België 
Tel: (00.32) (0)89 47.21.67, GSM: (00.32) (0)477 92.24.04 
Zie ook: http://www.aa-beeckrit.tk/  , E mail: aa_beeckrit@msn.com 
 
 
Zaterdag 23 augustus 2008, Oldtimerdag Hattem 
Terrein van dierenvoederfabriek Saturn Petfood aan de Stadslaan 
Van 9.00 - 17.00 uur. Inschrijfgeld: Euro 5 (incl.consumpties) 
Inl. Frans Pölk. 038-4447237  (email: polk.hebels@hetnet.nl) 
 
 
22-23-24 augustus 2008, 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 
Tel: (00.31) (0)30.22.58.262 
Website: http://www.vehikel.com  ,  E mail: info@vehikel.com 
 
 
13 en 14 september 2008, Moto Retro Wieze (B) 
Oktoberhallen Wieze, België 
Open van 09:30 uur tot en met 18:00 uur 
Tel: (00.32) (0)2 381.08.87 
Zie ook: http://www.motoretrowieze.be , Email: bema.bvba@telenet.be 
 
 
20 september 2008, Nationaal Veteranentreffen, Woerden 
Ook de CFM staat er weer met een clubstand. 
http://www.nationaalveteraantreffen.com 
 
 
19-20-21 september 2008 3e Webbvorktreffen Vierhouten 
Website: www.webbvorktreffen.nl 
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Zaterdag 27 september 2008, 2e Ruilbeurs van VMBC, Oupeye België 
Open van 09:00 uur tot en met 15:00 uur 
Zaal "Polyvalente du Chateau d' Oupeye 
Rue du Roi Albert 
4680 Oupeye, België 
Tel: (00.32) (0)4 227.19.79 of (00.32) (0)495 77.07.40 
 
Zondag 28 september 2008, Bourse de Lipsheim (F) 
10 km ten zuiden van Straatsburg. (N83 richting Colmar) 
Website: www.voitureancienne.org 
Info: Jean-Claude Tilly Tel: +33 388 51 52 21 
 
 
Zaterdag 4 oktober 2008, Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek" 
Rijksweg 34 Ommen - Coevorden 
Open van 08:00 uur tot en met 16:00 uur, Entree euro 4,00 
Zie ook: http://www.motormarkthardenberg.nl 
 
 
18 en 19 oktober 2008, 21e Oldtimer Motorbeurs Gierle, België 
Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Parochiezaal, Gierle bij Turnhout, België 
Informatie: 
Telefoon: (00.32) (0)14 63.39.77 
 
 
Zaterdag 1 november 2008, Oldtimerbeurs Barneveld en tevens jaarver-
gadering 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 
Tel.: 0342-84.46.44, GSM: 06-22.49.94.14 

 

Overige beurzen in Frankrijk 

De Franse beurzen in het bovenstaande overzicht zijn nog enigszins ‘in de 
buurt’. Voor een compleet overzicht van Franse beurzen zie de website van 
La Vie de Moto: http://www.lva-moto.fr (Tab: Agenda) 
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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. 


