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Avant-propos 
 
Binnen het bestuur van de club hebben we afgesproken om bij toerbeurt 
het voorwoord voor de Peu te schrijven. Dus dit keer ben ik weer aan de 
beurt. 
Terugkijkend op het seizoen, wat alweer voor de helft voorbij is, hebben 
we alweer een aantal clubactiviteiten achter de rug. 
In Rosmalen wordt altijd de spits afgebeten. Dit keer met nieuwe stand-
houders, namelijk Christ en Riet de Graaf, die vanaf dit jaar de clubstand 
gaan bemannen. Jarenlang hebben Rien Neels en Anne dit met veel en-
thousiasme gedaan. Rien en Anne, hartelijk dank voor jullie inzet. 
De clubstand wordt altijd druk bezocht. Niet alleen door leden, maar veel 
anderen vragen om informatie over Franse motoren. En dat levert vaak 
ook weer aan aantal nieuwe leden op. Opvallend is, dat er de laatste tijd 
ook veel Belgen zich als lid aanmelden. Een goede zaak. 
De Sleuteldag in Heerde had ook dit jaar weer dezelfde formule: je kunt 
daar toch dingen doen die je thuis zelf niet kunt. En het personeel van 
Marius helpt je daar graag mee. Extra leuk deze keer was het uitstapje 
naar de uitlaten fabriek London. Zoals bekend is deze fabriek door Marius 
Brouwer overgenomen en verplaatst naar Heerde. Het hele bedrijf ademt 
naar oude en klassieke motoren. Bij de entree staat bijvoorbeeld een 
prachtige Burgers motorfiets met JAP blok uit de jaren twintig. Een zeld-
zame Nederlandse motorfiets. Eenmaal binnen in de fabricagehal zie hele 
rekken vol met originele uitlaten uit de jaren vijftig en ouder. Marius gaf 
uitleg over het fabricage proces en gaf enkele demonstraties. Bijzonder 
interessant. 
Erg gezellig was de open dag van het documentatiecentrum in het muse-
um van Rien Neels. Het was mooi weer en we hebben ‘s middags nog een 
rit door de omgeving gemaakt. 
De vakantie staat voor de deur, dus als de Peu bij u op de deurmat valt, 
ben ik ergens in Frankrijk op vakantie. Het eerste wat ik daar altijd doe, is 
de Franse motorbladen kopen en kijken of er toevallig een beurs in de 
buurt is. Je weet maar nooit. 
Tijdens de vakantieperiode hebben we nog een Club evenement: op zon-
dag 9 augustus gaan we als club namelijk deelnemen aan de AA Beeck rit 
in België. Als je in de gelegenheid bent, dan is dit een mooie rit voor in 
de zomer. 
Rest mij jullie allemaal een goede vakantie toe te wensen. 
En we zien elkaar weer op de Jaarrit in september. 
 
Jan Horsman 
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Contributieverhoging 2010 
 
Degenen die er geweest zijn, zullen het wel weten: op de jaarvergadering 
november 2008 is besloten om de contributie te verhogen naar Euro 20,= per 
jaar. Deze verhoging gaat in op januari 2010. 
De verhoging was nodig vanwege de toegenomen kosten in het algemeen, 
wat zich bij ons vertaald naar de hogere kosten van drukwerk bijvoorbeeld. 
 
Jan Horsman 
Penningmeester 

Zondag 9 aug. AA-Beeck rit  te Beek-Bree (B) 
 
Naast onze eigen evenementen, vinden we het leuk om zo nu en dan als club 
andere evenementen te bezoeken. 
Zo gaat we vanuit het bestuur dit jaar deelnemen aan de AA Beekrit in Bel-
gie. Een vrij groot evenement met vorig jaar 200 deelnemers. 
Beek-Bree ligt niet ver van de Nederlandse grens. Ongeveer 50 km boven 
Maastricht. De rit is ongeveer 110 km lang. 
Een ieder wordt uitgenodigd om ook te komen. Voorinschrijven is niet nodig. 
Meer informatie op de website van de AA Beeckrit: www.aa-beeckrit.tk. 
Ook kun je contact opnemen met Rien Neels. 

Nationaal Veteraantreffen Woerden 
 
Op zaterdag 26 september 2009 vindt alweer het negentiende Nationaal 
Veteraan 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. 
De clubstand wordt tegenwoordig bemand door Christ en Riet de Graaf. 
Meer informatie op de website: www.nationaalveteraantreffen.com  
 
Tot ziens in Woerden. 
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Kennisdelendag 10 oktober 
 
Op zaterdag 10 oktober houden we weer een Kennisdelendag in het privé 
museum van Rien Neels in Oosterhout. 
 
Onderwerpen dit keer zijn: 
-    De elektrische installatie 
-    Vernikkelen, zwarten 
-    Gnome & Rhône AX2 restauratie 
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 Rien Neels tel 0416-312001 of per email:  
CFM-DC@tele2.nl 
 
 
 
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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Jaarrit 2009 , 4-5-6 september in Amerongen 
 
Hoewel ik al 30 jaar in deze omgeving woon, hebben George Tempelaar en 
ik twee routes uitgezet voor de Jaarrit 2009, waar we toch weer onbekende 
stukjes ontdekt hebben. Als het weer meezit, wordt het een fantastische jaar-
rit, over de Heuvelrug, het Rivierengebied en de Gelderse Vallei. 
 
Zaterdag een rit van 120 km en zondag één van 60 km. 
De camping biedt vele mogelijkheden om (groot)ouders en (klein)kinderen 
bezig te houden. Boerengolf, een rondleiding over de boerderij en een speel-
hal behoren tot de mogelijkheden. Verder zitten we in een prachtige omge-
ving nabij de historische plaatsen Amerongen en Wijk bij Duurstede. 
 
Tijdens de rit zaterdag maken we een stop bij de vistrap bij de stuw van 
Amerongen en gebruiken we de lunch bij het oorlogskerkhof van de Grebbe-
berg. Vandaar uit kunnen we een wandeling maken naar een uitzichtpunt met 
een geweldig uitzicht op het rivierengebied. 
 
Zondag houden we een pauze bij het Valleikanaal, eens een dood kanaal en 
nu een weelde van waterplanten. 
 
Op de camping zijn in principe 15 standplaatsen gereserveerd met elektra. 
Ook voor de nacht van vrijdag op zaterdag. Dus je kunt ervoor kiezen om 
vrijdagmiddag of zaterdagochtend te arriveren. 
De prijzen zijn billijk en huisdieren zijn geen probleem. 
Standplaats  €  6.00 
Volwassene  €  4.50 
Kind   €  3.50 
Huisdier  €  1.00 
Zaterdag eten  € 17.00 
 
Deze bedragen zaterdag afrekenen bij George of Arjan 
 
Het adres van de camping luidt: 
 
Boerencamping “de Boterbloem”, Leo en Ria van Doorn 
Ameronger Wetering 2. 3958 MD Amerongen  
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Tel: 0343-451757  of  06-13816895 
Web: www.boterbloem.com  (Email: info@boterbloem.com) 
 
Even opletten: De camping ligt iets ten zuiden van Leersum, aan de weg 
Leersum-Wijk bij Duurstede. 
 
 
Inschrijvingen voor 10-08-2009 naar: 
Arjan Griffioen. Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum 
Tel: 0343-454071 of arjan.griffioen@wur.nl  
onder vermelding van Jaarrit. 
 
De locatie is top, dus kom en maak er een fijn weekend van met in je achter-
hoofd dat niet alles om motoren draait, maar ook om het sociale contact! 

Advertentie uit Moto-Revue 1925 
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De Terrot fabriek in het begin van de 20e eeuw. 
Hieronder de eerste motorfiets, die door Terrot in 1902 werd uitgebracht:  
de Motocyclette No. 1 met een 2 pk Zédèl motor 
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De beginjaren van Terrot 
Vertaling: Jan Horsman 

 
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was Terrot een van de grootste 
Europese motorfietsfabrikanten. Andere grote fabrikanten in die tijd waren on-
der andere Alcyon, Peugeot en NSU. Bij de wapenstilstand in 1918 bestond de 
firma uit Dijon eigenlijk niet meer. En als de naam van Terrot al opdook op de 
tentoonstellingen in de beginjaren twintig, dan was dat alleen maar met een 
aanbod van kleine tweetakten. 

 
Om te kunnen verklaren, waarom Terrot aan 
het einde van de Eerste Wereldoorlog bijna 
niet meer bestond, moeten we terug naar de 
oprichting van de firma in de negentiende 
eeuw. 
Charles Terrot werd in 1831 geboren in 
Troyes, een textielstreek. Hij werkte in dat 
gebied, bedacht een nieuwe circulaire brei-
machine en vertrekt met zijn baas naar 
Duitsland. Zij vestigen zich in Canstatt, in de 
buurt van Stuttgart, waar ook Mercedes-
Benz gevestigd was en specialiseren zich in 
de constructie van deze breimachines. 
In 1887 keert Charles Terrot terug naar Di-
jon en begint ook hier een fabriek van brei-
machines. Zijn machines hebben een zeer 
goede reputatie. Door de goede kwaliteit van 
het nikkel wordt het textielgaren niet zwart. 
Al snel begint Charles Terrot ook met de constructie van andere producten: 
in 1890 begint hij met de productie van fietsen, in 1890 de eerste driewieler 
en de eerste motorfiets in 1902. 
Charles Terrot, die acht kinderen heeft, overlijdt in 1903. De verantwoorde-
lijkheid voor de fabriek had hij toen al overgedragen aan zijn zoon, ook 
Charles, en zijn schoonzoon Wilhelm Duttlinger, een Duitser afkomstig uit 
Wurtemberg. Wilhelm Duttlinger was getrouwd met Emma Terrot, die in 
1861 in Stuttgart is geboren, maar de Franse nationaliteit heeft. Zij hebben 
vier kinderen: Carl, Hans, Martha en Marcel. 
Twee jaar later overlijdt ook Charles, de zoon, en Wilhelm gaat alleen verder 
met de Terrot fabriek. 
In 1912 krijgt Wilhelm en zijn vier kinderen de Franse nationaliteit. Hij ver-
andert zelfs zijn naam in Guillaume, evenals die van de eerste drie kinderen: 
Charles, Jean en Marthe. Dat verhindert niet, dat in augustus 1914, als de 
Eerste Wereldoorlog uitbreekt, dat de Terrot fabriek in beslag genomen 
wordt door de Franse staat. Er wordt zelfs een detachement militairen gestati-
oneerd in de fabriek: de officiële reden is, dat er Duits kapitaal in de fabriek 

Charles Terrot (1831-1903),  oprich-
ter van de Terrot fabriek. 
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zit. Desondanks worden twee zoons 
van Wilhelm opgeroepen voor de 
Franse militaire dienst in het 27e in-
fanterieregiment. 
En al gauw dient het volgende drama 
zich aan: Charles en Marcel worden in 
oktober 1914 gedood door een Duitse 
granaat bij de frontlinie aan de Meuse. 
Ook na de dood van de twee zoons op 
de Franse slagvelden, wordt de inbe-
slagname van de fabriek niet opgehe-
ven. Tegenwoordig komt ons dat mis-
schien onbegrijpelijk voor. Maar in die 
tijd werd alles wat Duits was zozeer 
gehaat, dat het niet hielp dat de oor-
spronkelijke eigenaar een Fransman 
was, die een zeer succesvolle fabriek 
in Frankrijk had opgericht en dat de 
huidige eigenaar en zijn kinderen zich 
al een aantal jaren eerder hadden laten 
naturaliseren. 
De echte reden was, dat de Franse re-
gering haar eigen falen in de oorlog, 
namelijk de zeer gebrekkige uitrusting 
van het Franse leger en daardoor de 
zeer grote verliezen, probeerde te ver-
doezelen met een zeer hevige anti-Duitse propaganda. 
Er waren namelijk bij de Terrot fabriek een paar voorvallen geweest die door 
de Franse regering als pro-Duits werden beschouwd. Bijvoorbeeld, in het 
voorjaar van 1914, was een race-ploeg van Mercedes-Benz op bezoek ge-
weest in de Terrot fabriek om deel te nemen aan de GP de France in Lyon. 
De Duitse ploeg konden hun voertuigen parkeren op het terrein van Terrot en 
konden beschikken over monteurs van Terrot. 
De Mercedes ploeg won diverse races en dat werd door het propaganda-
apparaat van de Franse regering uitgelegd als: Terrot heeft bijgedragen in de 
nederlaag van de Franse coureurs en in de overwinning van de Duitse ploeg. 
In vredestijd zou dit gebaar van Terrot naar Mercedes als een sportieve en 
sympathieke daad zijn opgevat, echter in oorlogstijd werd dit natuurlijk als 
hoogverraad gezien. 
In het kader van de anti-Duitse propaganda, werd dus de Terrot fabriek in 
beslag genomen. Maar aan de andere kant bleef de Franse regering wel zaken 
doen met Duitse ondernemingen: zo werden onder andere Bosch magneten 
voor het Franse leger via Zwitserland in Duitsland gekocht. Men deed er al-
les aan om de oorlog te winnen, ook al waren daar praktijken voor nodig, die 
eigenlijk niet konden. (Dat gold natuurlijk ook voor die Duitse ondernemin-

Guillaume Duttlinger, de man die na de 
dood van Charles Terrot de fabriek voor-
zette tot deze verkocht werd in 1920. 
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gen!) 
 
Overigens bleef Guillaume Duttlinger al die jaren de fabriek onder toezicht 
van de Franse staat besturen. Na de oorlog werd echter de inbeslagname niet 
opgeheven. 
In 1919 werd bij Terrot de civiele productie van motorfietsen weer hervat: de 
modellen van 1914 met motoren van Zedel en Mag werden gemoderniseerd 
met een drie-versnellingsbak. Maar er werd ook een geheel nieuw model ont-
worpen in Dijon:  type A, een 270 cc tweetakt. 
 
Aan het einde van 1920 werd de fabriek voor een spotprijs verkocht aan La 
Societe Lyonaise. Deze werd voor de gelegenheid opgericht door een aantal 
zakenlieden en ondernemers in Lyon. De oprichting van de nieuwe onderne-
ming werd uitgevoerd door Alfred Vurpillot, verwant aan de familie Peugeot.
In de statuten van de fabriek wordt als doel van de onderneming vermeld: La 
Societé heeft als voornaamste doel de fabricage en verkoop van fietsen , mo-
torfietsen….en meer speciaal de verwerving en exploitatie van Maison Terrot 
in Dijon.  
Op 2 december 1920 is de verwerving van Terrot een feit en de naam wordt: 
“Etablissement Terrot”. 
Als ‘bij toeval’ verschijnt er in de catalogus van Peugeot in 1921 een nieuwe 

Na de eerste wereldoorlog werd in 1919 een geheel nieuw model van Terrot op de markt 
gebracht: Type A, met een 270 cc tweetaktmotor. 
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motorfiets, die bijna gelijk is aan Type A van 
Terrot uit 1919/1920. Alleen de voorvork was 
anders. 
 
Hoewel het drama voor de familie Terrot na-
tuurlijk groot was, moet gezegd worden, dat 
voor de fabriek Terrot de zaken niet slecht gin-
gen. Het bleek dat Alfred Vurpillot en zijn 
zoon Jean zeer competent waren. Mede doordat 
ze onafhankelijk konden werken, waren ze in 
staat in korte tijd weer eigen Terrot modellen te 
ontwikkelen, zoals men dat van Terrot van 
voor 1914 gewend was.  
Na twee jaar van stagnatie begint de wederge-
boorte in 1923 met het nieuwe model G, een 
350 cc zijklepper met een JAP blok en een 
drieversnellingsbak. Het is nog niet helemaal 
een nieuw model, want er zat nog de oscilleren-
de voorvork van 1910 in.In 1924 kan model G 
ook geleverd worden met een JAP kopklep-
blok en Terrot begint weer een goede en spor-
tieve naam te krijgen. 
 
De grootste wijziging komt in 1925 met nieuwe modellen 250 en 350 cc met 
een totaal nieuw frame, een moderne Druid voorvork, met trommelremmen en 

1923: het nieuwe model G, met een 350 ccJap blok 

Na 1920 werd onder leiding van 
Alfred Vurpillot, Terrot een zeer 
succesvolle fabriek. 
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met een fraaie ‘entre-tube’ tank. Het blok blijft nog geleverd worden door 
JAP. Met zijklepblokken voor de modellen HT en HS en met kopklepblok-
ken voor de drie HSS modellen. Hiermee keert Terrot terug naar de kwaliteit 
van voor 1914: soldeernaden in het frame worden zorgvuldig gepolijst voor-
dat de laklaag aangebracht werd, uitstekende kwaliteit lak, mooi gepolijst 
nikkelwerk, eigen merk bouten, etc. Onder leiding van Alfred en Jean 
Vurpillot telde Terrot weer mee als vooraanstaand motormerk en groeide uit 
tot de grootste motorfietsfabriek van Frankrijk. 
 
In 1922 werd Magnat-Debon overgenomen en al gauw was Terrot de groot-
ste motorfietsleverancier van Frankrijk. 
 
In 1962, toen de fabriek gesloten werd, waren er ruim 600.000 Terrot motor-
fietsen geproduceerd. Men schat dat er nog zo’n 60.000 van overgebleven 
zijn.  
 
Bron: Bernard Salvat, “Les Motos Françaises, Cent ans d’histoire” ■ 

1925: Model HSS met 350 cc JAP blok, elegant, sportief, met grote zorg geconstrueerd, 
grote remmen 130 mm, topsnelheid 100 km/h. 
Vanaf 1927 werden de Jap blokken vervangen door eigen Terrot blokken. 
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De Terrot fabriek in Dijon in 1933. 

Naschrift over de Terrot G 

 
Van het model G (het eerste nieuwe model na de verkoop in 1920) zijn vol-
gens ons niet zoveel exemplaren gemaakt. 
En laat ik nou net na het schrijven van dit artikel van Rien Neels horen, dat 
iemand in België een model G op zolder gevonden had van een huis dat hij 
gekocht had. Dat is toch een droom verhaal waar iedereen op hoopt :) 
Ik hoop er meer van te horen en houd jullie op de hoogte. 
 
Jan Horsman 
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Bezoek uitlatenfabriek “London” 
Door: Jan Horsman 
Foto’s: Paul Essens 

 
Zoals bekend heeft clublid Marius Brouwer enige tijd geleden uitlaten fa-
briek “London” overgenomen. Inmiddels is de fabriek verhuist naar Heerde 
op 500 meter afstand van zijn andere bedrijf “Metaalmorfose”. 
Tijdens de Sleuteldag in februari kregen we een rondleiding in de fabriek, 
waar op ambachtelijke manier klassieke uitlaten worden vervaardigd 

London vervaardigt uitlaten voor veelal klassieke Duitse en Engelse moto-
ren, maar Marius wil het assortiment uitbreiden naar klassiek Japanse en Ita-
liaanse uitlaten. Zo zagen we bijvoorbeeld een prototype van een MV mega-
foon. Heel fraai. Hierna een foto verslag.  
 
 

Voor de fabricage van uitlaten heeft London een hele voorraad originelen in het magazijn. 
Verder troffen we een grote voorraad mallen aan, die gebruikt worden in buigmachines 
en persen. 

Zie verder pagina 29 
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Nieuwe leden en hun motor 
 
Dit keer stellen een viertal nieuwe leden zich voor met hun Franse motor. 
 

Wim Honkoopmet Terrot PUO 1934 

 
Beste motorvrienden, 
 
Als nieuw lid [sinds oktober 2008] wil ik mij graag even voorstellen. 
Mijn naam is Wim Honkoop, ben 64 jaar, heb twee kinderen, drie kleinkin-
deren, ben sinds 2005 weduwnaar en ben geboren en getogen in Stolwijk. 
Mijn liefde voor alles wat twee wielen en een motorblok heeft, heb ik altijd 
al gehad. Ik heb vroeger met van alles en nog wat gereden totdat er kinderen 
kwamen, maar in 1989 werd ik weer heropstapper en kocht ik een Harley die 
binnen een jaar alweer gestolen werd en zat ik weer zonder. 
In 1990 heb ik een Moto Guzzi gekocht en daar min of meer acht winters 
mijn ziel en zaligheid in gestopt om hem te krijgen zoals hij nu is. 
De liefde voor Moto Guzzi als merk werd groter en heeft inmiddels na aan-
schaf en de nodige restauraties nog vier motoren opgeleverd van dit merk. 
Verder heb ik een Cressent= zweedse fiets met hulpmotor, een Nassetti= ita-
liaanse rolaandrijver, een MZ 125 ES Trophy, en een BMW R67/2. Aan bei-
de laatste motoren heb ik nog heel veel te doen. 
Mijn interesse naar een jaren 30 motor met webbvork werd ook steeds groter. 
Dit soort motoren na de pionierstijd vindt ik prachtig en heeft al heel lang 
mijn belangstelling. 
De gelegenheid deed zich voor in september 2008 op een fiets met hulpmo-
tortreffen in Stamproy. Ik kwam daar in contact met een clublid die een Ter-
rot PUO 250cc uit 1934 had staan en 100% in orde was zoals hij zei. 
Direct op maandag na het treffen ben ik naar hem toegegaan, het was liefde 
op het eerste gezicht. Na wat bieden en loven was hij de mijne en heb ik hem 
ingeladen en mee naar huis genomen. 
Maar liefde kan ook wel eens blind zijn en na een kort ritje bij mij in de buurt 
zei hij: doe het zelf maar. Inmiddels heb ik er een groot deel van de winter 
aan gewerkt en heb ik er enkele ritjes mee gemaakt. 
Maar ik ga even terug naar het moment dat hij er mee ophield. 
Inmiddels heb ik [soms ook met steun van mijn maatje] een andere tank ge-
kocht, gerestaureerd en gespoten. De magneet is opnieuw gewikkeld, het 
blok is uit elkaar geweest en heeft een nieuwe klepgeleider. Voor de versnel-
lingsbak heb ik een aluminium huis gedraaid met bronzen bus waar de as van 
de kickstarter doorheen loopt en er is een ander tandwiel ingezet. 
Verder nieuwe remvoering geklonken in het voorwiel. Er zit inmiddels ook 
een dynamo op die aan gedreven wordt door het vliegwiel en heb ik er een 
apart stoplicht opgemaakt. Alleen moet de juiste formule nog gevonden wor-
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den in verband met het doorbranden van mijn stoplicht als de rest van mijn 
verlichting uit is [wie het weet mag het zeggen]. 
Tevens heb ik het eindstuk van de demper [wat er niet meer aanzat], het zo-
genaamde panfluitmodel, bijgemaakt. Dat is zo gegaan: van karton heb ik 
een model gemaakt en uit een plaat aluminium van 6 mm heb ik de voor- en 
achterzijde gemaakt waarbij ik de voorzijde op de freesbank bewerkt heb. 
Toen heb ik tussen beide helften onder en boven een passtrookje gemaakt en 
alles aan elkaar geklonken, daarna is het eindstuk aan de demper gelast. 
Ik zou zeggen het begint er op te lijken. 
Mocht er iemand zijn die hier vragen over heeft dan kun je me altijd bellen. 
 
Met vriendelijke rijgroet, 
 
Wim Honkoop. 

Wim Honkoop met Terrot PUO uit 1934 
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Guido Geens met Peugeot P108 1928 

 
Na het restaureren van een BSA A65 en SAROLEA 400 van 1951 wilde ik 
wel eens iets echt ouds. Tijdens een rondrit van oude motoren had ik de orga-
nisator beloofd om volgend jaar terug te komen met de oudste moto, om de 
beker van de "oudste" in de wacht te slepen. Na een zoektocht op het internet 
bij "Peugeot P108 +/- 1928” gekomen.  
Deze man had een veertig tal motos staan van een uit de hand gelopen hobby. 

De moto was volledig origineel en afkomstig van Frankrijk, Franse nummer-
plaat was aanwezig. 
Thuis heb ik een grondige inspectie uitgevoerd: onder andere de olie afgela-
ten, er zat geen water bij, carburator Gürtner, koplamp Cibie, ampèremeter 
en dynamo van Soubiter. 
Banden, remschoenen, primaire en secundaire ketting vervangen. Tijdens 
vervangen van kabelboom "Gain" behouden. Gewassen, en draad terug inge-
trokken. 
Conische koppeling "rondsel" bijgeplaatst achter centrale moer van koppe-
ling, ontkoppelde niet volledig. Moto heeft voet en handkoppeling ?Tijdens 

De Peugeot van Guido Geens:  Peugeot P108 zijklepper met blokmotor uit 1928. 
Een blokmotor was in die tijd zeker nog geen gemeengoed. 
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het openmaken van de dynamo kwam er een veertje van een balpen tevoor-
schijn. Die Fransen kunnen blijkbaar ook alles gebruiken om te restaureren. 
Na uitmeten en testen met accuboormachine kwam er al 5,8 volt uit. 
Na afstellen en nog wat rubber en kabels te hebben vervangen en veel vlotte-
ren kwam er een aangenaam geluid uit, welke klonk als muziek in mijn oren. 
Veel dank voor het opsturen van documentatie met afstelgegevens voor 
CFM. Nu nog de beker van de "oudste" in de wacht slepen. 
 
Groetjes, 
Guido Geens 

Henk ter Beest met La Française Diamant 1931 

 
Mijn naam is Henk ter Beest, ben 55 jaar jong en woon in Varsseveld. 
Ik ben sinds eind vorig jaar lid van de CFM en heb al vele keren gebruik ge-
maakt van het DC. 
 
Ik heb mijn leven lang motor gereden, maar nog liever sleutel ik aan moto-
ren. In de jaren ‘60 kreeg ik een oude Zundapp Bella scooter van mijn oom 
en ben toen met de motorites besmet geraakt. 
Daarna ben ik samen met mijn broer zijspan enduro gaan rijden en enkele 
jaren solo. 
Begin jaren ‘80 ben ik gestopt met enduro rijden en heb daarna legio wegmo-
toren gehad. 
 
Sinds enkele jaren ben ik minder gaan rijden en meer aan oude motoren gaan 
sleutelen. Eind 2008 heb ik via marktplaats bij Richard van der Plas een La 
Française-Diamant gekocht 
Het is een 250 cc zijklepper bj:1931 type:201 LF Touriste met een Zurcher 
blok. 
Deze motor was voor 95% gereviseerd en gerestaureerd en dus in nette staat 
(zie foto’s) 
Omdat deze motor vrij zeldzaam is heb ik nog weinig documentatie kunnen 
vinden (ook niet bij de DC van de CFM ) en ben er nog steeds mee aan het 
afstellen want hij wordt vrij warm en ik ben bang voor een vastloper. 
 
Als er dus nog leden of bestuursleden zijn die mij hierover informatie of do-
cumentatie kunnen verstrekken dan hou ik me sterk aanbevolen 
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Deel van een folder van La Française Diamant uit 1931 

La Française 
Diamant was ook 
een bekend rijwiel 
merk (1911) 
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La Française Diamant 1931 van Henk ter Beest: Type 201 LF Touriste met 250 cc Zurcher 
zijklep blok. Een zeldzame motor, die je niet vaak ziet. 
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Jos Nuyts met Monet Goyon 1926 

 
Ik ben sinds een dik jaar lid bij jullie. Eerst omdat ik interesse vertoon in 
Franse motoren,maar eigelijk geen heb. 
Ik heb voornamelijk Gillet Herstal motoren. 
Sinds vorig jaar ben ik in het bezit van een Douglas SW 1924 en heb van-
daag een Franse motor aangekocht in Emmen, Nederland, wat voor mij toch 
een dikke 600 km was heen en terug. 
Toch vond ik het de moeite om deze Monet Goyon 350cc uit 1926 
in Emmen te gaan ophalen, heb er geen spijt van. 
Nu ben ik ook trots dat ik in het bezit ben van een vooroorlogse Franse flat-
tanker. Bekijk ook mijn site eens en voeg hem indien mogelijk ook bij jullie 
links toe. 
 
Website: http://www.brommers-nuyts.be 
 
Met vriendelijk groeten  
Jos Nuyts 

Monet Goyon van Jos Nuyts: type RC4C, 350 cc tweetakt uit 1926 
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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) 

Oldtimer Motoren Museum Brugge (B) 
 
Hallo hier het oldtimer motoren museum in Vlaanderen: altijd goed voor een 
ritje met jullie club. 
Kijk op onze website www.oldtimermotorenmuseum.be. Wij hebben wat 
Frans materiaal en ook uniek een hotel voor motards:  www.grd.be 
Wij zijn ongeveer 10 jaar museum en gaan naar de 100 gemotoriseerde twee-
wielers. 
 
Zie www.oldtimermotorenmuseum.be 
En  www.grd.be 
 
Groetjes, 
Johan Schaeverbeke,  
Brugge (B) 
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Léon Bollée Voiturette, Franse driewieler uit 1896. Je ziet ze nog wel eens op grote vetera-
nen ritten. Zie ook de tekst op de pagina hiernaast. 
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Uit Clubmededelingen VMC: enkele bruikbare 
tips 
 
Vaak lees ik motorbladen voor mijn plezier maar ik ben pas écht tevreden als 
je een blad hebt met een supertip of iets leerzaams voor de hobby. Zeker in 
moderne bladen lijkt het soms wel alsof het prospectus van de fabrikant 
wordt over geschreven. Nou, daar hoef je bij het VMC-clubblad niet bang 
voor te zijn. 
 
Ik zal drie aardige dingen op een rij noemen, uiteraard verwijs ik je voor 
meer informatie naar het blad zelf: (nr. 541 april 2009) 
 

Léon Bollée “Voiturette” 
 
De Léon Bollée “Voiturette” verscheen in 1895 op Franse markt. 
Het voertuig was gebouwd door Léon Bollée, de zoon van de een van de 
belangrijkste stoom auto pioniers, Amedee Bollée. Aangedreven door een 
luchtgekoelde eencilinder 650 cc 3 pk motor en uitgerust met drie versnel-
lingen, was de “Voiturette” indertijd het snelste voertuig met een benzine 
motor. 
De driewieler had een buizenframe met een stalen voetenbak om de passa-
giers te beschermen tegen waterplassen op de weg. De bestuurder zat ach-
terop. In 1899 werd het voertuig vervangen door een vierwieler en in 1901 
werden de rechten verkocht aan Darracq. Léon Bollée was de eerste in 
Frankrijk, die een klein benzine voertuig bouwde en hij noemde die 
“Voiturette”, om onderscheid te maken met stoomvoertuigen. 
Deze naam werd door de handel en het publiek overgenomen en wordt 
sindsdien gebruikt als aanduiding voor een klein licht voertuig. 
 
Her merkwaardige is, dat deze driewieler zelden genoemd wordt in Motor 
encyclopedieen, terwijl de Dion Bouton driewieler daar wel altijd genoemd 
wordt. 
 
Jan Horsman 
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Perlitisch gietijzer, een magische naam 
Door: Henk de Bruijn 

 
U kunt ook gewoon grijs gietijzer zeggen, want het is niets bijzonders. 
Hoewel, er zijn toch een aantal bijzondere eigenschappen te noemen. 
Zoals alle gietlegeringen moet het aan twee hoofdeigenschappen voldoen: 
een laag smeltpunt en dun vloeibaar. 
 Door er voor te zorgen dat het ijzer ca. 4,5% koolstof bevat daalt het 

Wim Schultze, geen onbekende binnen de CFM, met een prachtig restaura-
tieverhaal over een Douglas had twee tips in één alinea: na het solderen van 
de tank met behulp van S39 werden de resten verwijderd met sodawater. 
Daarna goed spoelen met water. Om het restwater eruit te krijgen gebruikt 
Wim spiritus, hij legt uit dat de alcohol uit de spiritus het water opneemt. 
Dan de tank nog droogblazen. 
 
Een andere tip komt van Peter Ritzen. Die heeft een oplossing uitgedokterd 
waarbij een 45 W lamp wordt omgebouwd tot 20 W halogeenlampje. Het 
groot licht vervalt hierbij overigens, iets dat niet in het artikel staat. Het komt 
er op neer dat hij een 20 W halogeenlampje in de fitting van een leeg gebro-
ken fitting van een kapotte passende lamp monteert. Het lampje zit in een 
lampvoetje waarvan de bedrading wordt vast gesoldeerd in de bodem van de 
originele fitting. De foto’s maken het geheel verder duidelijk. Ziet er goed en 
logisch uit. Als het lampje kapot is, kan er zo een ander lampje in de voet 
worden gestoken. In ieder geval bewaar ik het artikel goed, mocht ik het nog 
eens nodig hebben. 
Je begrijpt, het aprilblad legde ik met plezier aan de kant. 
 
Paul Jonkman 
 

Nog een bruikbare tip. 

Na het verhaal van Paul schoot mij te binnen, hoe je oude carburateurs met 
vastgekoekte benzineresten kunt schoon krijgen: demonteer de carburateur 
en leg hem een nachtje in de thinner. De oude benzineresten lossen op in de 
thinner. Werkte prima met de Bing carburateur op mijn DKW, die 20 jaar 
niet meer gebruikt was. 
 
Jan Horsman 
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smeltpunt ca. 400 graden, verder bevat het nog wat silicium waardoor het 
dunner vloeibaar wordt en er minder gasbellen ontstaan tijdens het uitgieten. 
Deze veroorzaken gietgallen (holten). 
 Als ijzer 0,8% koolstof bevat dan bestaat de structuur geheel uit perliet. 
Daar komt de naam vandaan, maar bij hardbaar staal wordt deze naam vrij-
wel nooit gebruikt terwijl dat ook veel perliet bevat. Perliet is een structuur 
die is opgebouwd uit microscopisch dunne plaatjes van ijzercarbide (Fe3 C 
voor de scheikundigen) en zuiver ijzer. Er is een soort lamellen opbouw. In 
hardbaar staal komt dit ook voor, voordat het is gehard. 
 Wat is er aan de hand met de restende 4,5-0,8= 3,7% koolstof? In het 
vloeibare ijzer is dit mooi opgelost, maar tijdens de stolling gaat deze kool-
stof zich uitkristalliseren als grafiet. Dit grafiet hoopt zich op in de vorm van 
min of meer scheur- en barstvormige ruimten. Weliswaar microscopisch, 
maar toch...!!! 
 De gevolgen laten zich raden. U weet dat een eenmaal begonnen scheur 
zich bij een kleine overbelasting versneld voortzet. (kerfwerking noemt men 
dit). Hierdoor is gietijzer maar half zo sterk als gewoon constructiestaal en 
vele malen brosser. De aanwezigheid van silicium maakt dit eerder erger dan 
beter.  
 Als lagermateriaal voldoet gietijzer echter prima bv. als cilinderwand of 
klepgeleider. Omdat het in de boringen van boven genoemde voorbeelden, 
tijdens de inrijperiode, reservesmering in de vorm van grafietholten heeft. 
Als het grafiet langzaamaan verdwijnt wordt dit gelijktijdig door olie vervan-
gen en blijft er toch een zekere reservesmering bestaan. Ook bij boren, draai-
en, frezen, of tappen behoeft er niet apart gesmeerd te worden, daar zorgt het 
grafiet voor. Ook de naam grijsgietijzer is afkomstig van het vrijkomende 
grafiet en het zorgt er ook voor dat men er uit gaat zien als een schoorsteen-
veger. 
 Nog een pluspunt van silicium is dat de oxidehuid verdere oxidatie en an-
dere aantastingen sterk remt en gietijzer een lange levensduur geeft.( zie bv. 
onbeschermde putdeksels in de straat). 
 Dit zijn zo de meest opvallende eigenaardigheden van gietijzer in het al-
gemeen, ook al zijn er nog veel  meer dingen aan toe te voegen, bijvoorbeeld 
dat het zich goed laat lassen met een roestvaststaalelektrode. 
 
Henk de Bruijn  
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Marius demonstreert het gebruik van een 
buigmachine voor bochten. 

Als er geen mal voor een bocht beschikbaar is, 
dan wordt de bocht met de hand gebogen: lava-
grit in de pijp, dichtstoppen met houten prop-
pen en verhitten met propaan+ zuurstof. 

Het persen van een eindstuk van een jaren 
vijftig demper van een BMW. 

De mallenkast: in de loop van de jaren 
zijn er heel wat mallen gemaakt. 

Een pallet uitlaten, gereed voor 
verzending 
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Advertenties 
 

Te koop: 

Wegens ruimtegebrek te koop Peugeot P110 1930 bijna geheel gerestaureerd. 
De kickstarter moet nog goed gemonteerd worden en de carburateur moet 
nog goed afgesteld worden. Voor de rest zijn de volgende onderdelen ver-
nieuwd of gerevideerd: krukas, kleppen, zuigerveren, magneet, remvoering, 
spaken (RVS), banden. Het geheel is opnieuw gespoten en verchroomd. Nog 
geen kenteken, maar wel een rekening. 
Vaste prijs: 2800 euro. 
 
Henk van Braak 
Oranjestraat 82 
7051 AK Varsseveld 
0315298247 
hj.vanbraak@hetnet.nl 
 

Te koop t.e.a.b. (foto ‘s op volgende pagina): 

- Motobécane type D45 S 
  Geheel compleet. 
 
- Motobécane type B1-V2 
 Bouwjaar 1930, in zeer goede staat  
 
M.L.H. Vellekoop 
Molenlaan 26 
2675CD Honselersdijk 
Telefoon 0174-620675  06-12174499 
Email: maco@kabelfoon.nl 
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Motobécane D45S. Te koop, zie vorige pagina. 

Motobécane, B1-V2 1930. Te koop, zie vorige pagina. 
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Zondag 9 augustus, AA Beek Rit, Beek-Bree (België) 
De Club voor Franse Motoren neemt deel aan de AA-Beeck rit. 
Zie ook de volgende pagina. 
 
Weekend 4,5,6 september, Jaarrit CFM 
Locatie: Amerongen 
 
Zaterdag 26 september, Nationaal Veteranentreffen Woerden. 
De CFM is weer aanwezig met de clubstand. 
 
Zaterdag 10 oktober, Kennisdelendag Oosterhout (NB) 
 
Zaterdag 7 november, Jaarvergadering Barneveld 
 
 
 
 

Beurzen/evenementen 2009 

 
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 
 
 
Zaterdag 8 augustus 2009 
Oldtimerdag Santpoort, gehouden op een unieke locatie, het terrein bij de 

Agenda 

CFM evenementen 2009 
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ruïne van Brederode te Santpoort. 
Internet: http://www.oldtimerdagsantpoort.nl 
 
Zondag 9 augustus 2009, AA-Beeck rit (B) 
De Club voor Franse Motoren neemt deel aan de AA-Beeck rit 
TWAALFDE AA-Beeckrit te België. 
Internationaal Oldtimer Treffen Voor Motoren van voor 1965 
Bromfietsen van voor 1970 
Inschrijven: tussen 08:30 uur en 10:00 uur 
Inschrijfgeld: euro 7,50 inclusief ontbijt en drinken tijdens de rit 
In: ZAAL JAN VAN ABROEK 
Jef Vanhoofstraat 3 ,B - 3960 BEEK-BREE, België 
Internet: http://www.aa-beeckrit.tk 
E-mail: aa_beeckrit@msn.com 
Inlichtingen: Pierre Hertogs Telefoon/Fax: [00.32] - [0]89-47.21.67 
GSM: [00.32] - [0]477-92.24.04 
 
Zaterdag 22 augustus 2009, 23e Oldtimer Dag Hattem 
Informatie: http://www.oldtimerdaghattem.nl 
 
28, 29 en 30 augustus 2009, Vehikel Oldtimer Markt 
Veemarkthallen Utrecht, Entree euro 12,00 
Open VRIJDAG van 14:00 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, Fax: (00.31) (0)30.24.00.183 
Zie ook: http://www.vehikel.com 
E mail: info@vehikel.com 
 
Zaterdag 26 september, Nationaal Veteranentreffen Woerden 
Van 09:00 uur tot en met 17:00 uur 
Bezoekers van dit evenement mogen met een oude motor gratis naar binnen.  
Al jaren presenteert de CFM zich daar en het vormt dus ook een 
ontmoetingspunt voor clubleden. 
http://www.nationaalveteraantreffen.com 
 
25-26-27 september, 4e Webbvorktreffen, Vierhouten 
Informatie: www.webbvorktreffen.nl 
 
Zaterdag, zondag,19 en 20 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 
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Zondag 27 september 2008, Bourse de Lipsheim (F) 
10 km ten zuiden van Straatsburg. (N83 richting Colmar) 
Website: http://lvvabourselipsheim.com 
Info: Jean-Claude Tilly Tel: +33 388 51 52 21 
N.B. Als je er naar toe gaat, check dan even de datum op internet ! 
 
Zaterdag 3 oktober 2009, Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden 
Open van 08:00 uur tot en met 16:00 uur 
Entree euro 4,00 
Internet: http://www.motormarkthardenberg.nl 
 
10 en 11 oktober, Veterama, Mannheim (D) 
Internet: http://www.veterama.de 
 
17 en 18 oktober 2009, 22e Oldtimer Motorbeurs Gierle, België 
Parochiezaal Gierle 
Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Telefoon: 00.32[0]14.63.39.77 
 
17 en 18 oktober 2009, SAROLEA Moto Tentoonstelling 
Berlare, België 
Internet: http://www.sarolea2009.be 
E-mail: info@sarolea2009.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige beurzen in Frankrijk: 

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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(commerciële advertentie) 
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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-DC@tele2.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:  €20,=  (of € 30,= 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@kpnmail.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. 


