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Voorwoord  
Effe mijn pijpje uitkloppen tegen de boom. . . . 
 
Het grote evenement van onze club is weer geweest: de Jaarrit in een Kam-
peerweekend. Natuurlijk werd het grote gemis deze keer gevormd door de 
afwezigheid van Jan en Hilde. 
 
Na zijn verhaal dat Jan “die rotziekte” had heb ik er toch een paar minder 
fijne dagen van gehad. Veel denken. Met name werd ik (en met mij nog 
meerdere bestuursleden) weer even met twee benen op de grond gezet. Ge-
lukkig was het bij Jan zo, bleek later, dat er nog heel veel aan te doen is, en 
er toch nog goede hoop is op genezing. Fijn. Jan, veel sterkte in de komende 
tijd en we hopen op het beste. 
 
Nadat wij woensdag al gekomen waren op de camping, hebben we een paar 
dagen rondgefietst en gewacht op de komst van de overige deelnemers. Ook 
de familie v.d. Greft heeft wegens familieomstandigheden af moeten haken 
dit keer. Echter: er waren meer deelnemers dan de vorige keren. Positief! 
Opvallend was, dat een aantal vaste deelnemers of oudgedienden er dit week-
end niet bij waren. 
Het was jammer, dat door de beheerder niet alles goed was afgesproken, 
waardoor we niet allemaal bij elkaar konden staan. Dat is niet goed voor de 
homogene promiscuïteit. Hebben jullie het centrale koffiepunt ook gemist? 
Soms misten we Arjan ook, maar die was dan weer wat aan het regelen. 
Toch werden al snel de zogenaamd gereserveerde buitentafels door een aan-
tal leden geconfisqueerd zodat we toch weer samen konden ouwehoeren.  
Overigens: een schitterende, heerlijk lange rit gehad op de zaterdag met mooi 
weer, lange dijken, weinig drempels en lange stukken zonder stoplichten en 
afslagen. Ook veel deelnemende motoren (meer dan 20). Ook op zondag 
(met een zeer beperkt aantal deelnemers). Jammer dat de barbecue ’s avonds 
was gelardeerd met een enorme ballenbak vol herrie.  
Ook bleek dat het elektronische piefpafpetscoletmobielinductiepieremacho-
cheldraadje (ik dacht dat de heer Vossenberg dat zo noemde) van Wil 
Streep’s brommer was doorgebrand, waardoor zijn accu niet meer werd bij-
geladen. Moderne elektronica. Leuk, leuk. Maar: reserveaccu in de broekzak 
en gewoon doorrijden.        
Toch weer een fijn weekend. Diegenen, die er niet waren: wij hebben jullie 
gemist. Jullie hebben wat gemist. Komen jullie volgend jaar dan toch? 
Zo; dit was mijn voorwoordbeurt. Wel prettig, dat ik een onderwerp onder 
handbereik had. 
Op naar de Kennisdelendag 
 
Greut’n uut Putt’n  
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Jaarvergadering 31 oktober 2009 Barneveld 
 
In tegenstelling tor eerdere berichten zal de jaarvergadering plaatsvinden op 
zaterdag 31 oktober 2009. Weer een goede gelegenheid om elkaar weer te 
zien en bij te praten en natuurlijk om de beurs te bezoeken. Ideale gelegen-
heid voor nieuwe leden om elkaar te leren kennen. Koffie wordt geserveerd. 
In de bijlagen kunt u meer lezen over de inhoud van de vergadering. Leden 
betalen hier vaak al hun lidmaatschap € 20,= voor het volgende jaar. U komt 
toch ook ? 
 
Locatie: Sporthal (tegenover beurs). 
Zaal open: 12 uur. Aanvang: 13.00 uur  

  
  

Terrot kopklepper klepveren krak 
Een clublid belde me een paar maanden geleden of ik klepveren had van een 
Terrot kopklepper. Hans en ik proberen zoveel mogelijk betaalbare onderde-
len van Terrot 350 machines mee te nemen en te bewaren. Dat doen we met 
het idee: als we er zelf niets aan hebben, dan doen we er allicht een ander 
weer een plezier mee. Leuke bijkomstigheid is dat je bij een beursbezoek 
meestal met een kratje spullen thuis komt. Leg maar op de plank. De vraag 
naar de veer was dus niet zo gek. We hebben inderdaad een bak vol met ve-
ren, de gevraagde zaten er echter niet bij. 
 
Twee weken geleden werd ik wederom gebeld. Toen door een clublid die één 
veer van een Terrot zijklepper nodig had. Het was de laatste uit de voorraad 
maar zondag kon hij rijden. Alle Terrotveren zijn bij ons tijdelijk op. 
 
Voor de kopklepperbezitters heb ik goed nieuws. Clublid A te B heeft (ook 
een beetje op mijn aanrader geloof ik) niet één setje laten maken maar tien. 
Dit met het idee: kom ik misschien ooit nog eens uit de kosten en ik doe er 
een ander ook weer een plezier mee.      ► 
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Mocht je van die set kopklepperveren nodig hebben, stuur me dan even een 
mail of bel me. Ik geef je dan het adres door. 
Zelf overweeg ik zoiets te doen voor de zijklepperveren. De aanloopkosten 
zijn relatief hoog maar na verloop van tijd kom ik ze wel kwijt aan de rij-
ders die met een gebroken veer langs de kant komen te staan. Het materiaal 
wordt oud mensen! 
Als iemand echter al replica’s heeft liggen? En je wilt van de veren af aan 
clubleden tegen een redelijke prijs? Bel of mail me dan ook. Op die manier 
maken we weer blije mensen in de club. 
Zo zijn er ook vast mensen met replica koppelingsplaten, hondenbotjes en 
kentekenplaten. Ook deze mensen kunnen zich best via de Peu bekend ma-
ken. Het gaat er meestal niet om we als hobbyisten er rijk van willen wor-
den. Maar heb jij ook niet eens wat meer gemaakt dan je voor eigen gebruik 
nodig had?  
Paul Jonkman         ■ 

Verzinken, verzonk, verzonken óf . . . 
verzinken, verzinkte, geverzinkt? 
Wim Janssen is een bescheiden mens: hij eindigt dit artikel op z'n geheel eigen 
manier: "Het resultaat vond ik best goed. " Als hij dat zegt, dan is het goed, een 
vakman in zijn hobby. Als je het verhaal leest, dan begrijp je dat hij niet in één 
wintertje met een restauratie klaar is. 
 

Nog een uitdrukking: ”een nokkenas moet toch zelf te maken zijn, die jon-
gens Harley en Davidson zijn zo toch ook ooit eens in een schuurtje begon-
nen". Lees en geniet mee. 
 
Toen ik enkele jaren geleden 'n Magnat Debon PMU in huis haalde wist ik wel dat 
die allerminst in goede staat verkeerde en ook niet compleet was. De voorwielvelg 
bijvoorbeeld was te ver heen om iets mee te kunnen beginnen.  
De wielen en spakenman had nog één originele velg die zelfs nog geboord en ge-
dopt moest worden. Laat hij zich nu vergissen en 36 in plaats van 40 gaten boren!  
Om het nog erger te maken bleek even later dat het aanwezige achterwiel niet van 
Terrot of Magnat Debon was, maar van een ander fabricaat. Blijkbaar erin gestopt 
om het verkoopbaar te maken. Dat moest dus ook vervangen worden. Na lang zoe-
ken, tot in Frankrijk toe, kreeg ik tenslotte een compleet voorwiel, 'n losse velg, en 
een achternaaf in handen. De velg en de naaf hadden onder de zwarte verf nog le-
gergroene verf zitten. Na veel gedoe, eigenlijk een verhaal op zich, zijn uit die losse 
delen een voor- en een achterwiel ontstaan. Het enige wat nog ontbrak (aan de wie-
len dan) was het kettingwiel. Bij het type PMU heeft deze 55 tanden en is op de 
naafflens bevestigd met 5 bouten. Het is gewoon een grote plak zonder extra gaten.  
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Een origineel en goed exemplaar was natuurlijk weer niet te vinden. Ja, wel in 
Frankrijk, "54 tanden, past ook op Terrot monsieur". Prijs pas bekend bij afhalen of 
ontvangst evenals de staat en het uiterlijk van het object.  
Nu wilde het toeval dat ik bij een beursbezoek een Engelsman trof met onder zijn 
stand een kist met pakweg 30 vuile, vettige kettingwielen in allerlei maten en alle-
maal nieuw. Toch maar een paar vuile handen geriskeerd en aan het scharrelen ge-
slagen. Zo kwam er een geschikt exemplaar voor de dag, nog niet geboord, en van 
prima staal: kosten € 5.00.   
Na schoonmaken en wat boor- en draaiwerk had ik een niet van origineel te 
onderscheiden onderdeel in handen, op één uitzondering na: het oppervlak 
was metaalblank terwijl Terrot toch echt wel wat aan roestpreventie deed. 
Als het fraai moest zijn dan nikkel of chroom, cadmium of zink als het vooral 
om roestwering ging.  
 
De roestbescherming van staal berust op het feit dat metalen in een reeks te 
zetten zijn voor wat betreft de chemische reactiviteit ten opzichte van elkaar 
ofwel een reeks van onedel naar edel, bijvoorbeeld: 
 
Bij een combinatie van metalen zal het onedele metaal onder ongunstige om-
standigheden zoals vocht/pekel het eerst opgevreten worden. Hoe verder uit 
elkaar in de reeks, des te groter het gevaar. Als we het rijtje nog eens nalo-
pen, is te zien dat de combinatie aluminium en RVS (nikkel en chroom) geen 
goede is evenals ijzer en koper (klinknagels bijvoorbeeld). Omdat chroom 
onedeler is dan ijzer, zou het eerder moeten oxideren dan ijzer. In feite ge-
beurt dat ook, alleen is die geoxideerde vorm van chroom prima bruikbaar als 

bescherming voor het onderliggende metaal omdat het een harde, gesloten en 
glanzende laag vormt. 
Aluminium maakt ook zo'n gesloten oxidelaag, maar glanst minder. Nikkel is 
weer edeler dan ijzer, daarom roest het onderliggende ijzer juist eerder als de 
oppervlakte beschadigd is . 
Terug naar het blote kettingwiel. Daar moest iets aan gedaan worden voordat 
de roest zou toeslaan. De keuze tussen zink of cadmium bestaat eigenlijk 
niet. Cadmium is als bescherming beter, maar het is een gemeen gif. Zink 
dus. Dit is gemakkelijk verkrijgbaar, minder kwalijk en het lijkt veel op cad-
mium. Het is op verschillende manieren op staal aan te brengen:    
1. dompelen in een bad gesmolten zink bespuiten met gesmolten zink 
2. galvanisch, dat wil zeggen, metaal uit een zoutoplossing neerslaan met 

een elektrische stroom. 
Deze laatste methode heb ik toegepast op mijn kettingwiel. en ook op wat 
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andere onderdelen. Ik zal die manier zo goed mogelijk beschrijven, zodat het 
voor iedereen duidelijk is die het proberen wil.  

Maar eerst wat beknopte theorie 

Als we verdund zuur nemen en we doen daar een metaal in, dan lost dat me-
taal op onder gasontwikkeling . En we hebben dan een zout gemaakt. Dit 
zout bestaat uit een positief en een negatief deel. De oplossing hiervan is ge-
leidend voor elektrische stroom. Gebruiken we gelijkstroom, dan kunnen we 
geladen zoutdeeltjes transporteren en ontladen. Gebeurt dat ontladen op het 
voorwerp van onze keuze, dan slaat daar het eerder opgeloste metaal weer 
neer en zijn we waar we wezen willen. 
De gelijkstroombron werkt eigenlijk als een soort pomp, dus als we het bad 
niet leeg willen pompen, moet er gezorgd worden voor nieuwe aanvoer. Dit 
gebeurt door een plaat van hetzelfde metaal, als waar het zout van gemaakt 
is, in de oplossing te hangen en in de stroomketen op te nemen. 
De concentratie zink in de oplossing blijft nu constant. Wat op het voorwerp 
neerslaat, gaat van de zinkplaat af. Bij goed gebruik gaat het bad jarenlang 
mee, alleen moet de zinkplaat af en toe ververst worden.  

Opstelling voor het verzinken van (kleine) voorwerpen. De grootte van de bak bepaalt de 
maximale grootte van de te verzinken voorwerpen. De negatieve elektrode is uitgevoerd als 
koperen staaf. Deze kan makkelijk gemaakt worden van een stukje dunne waterleidingpijp 
(10 mm) Daar kunnen naar wens eenvoudig kleine haakjes aan gesoldeerd worden van 
installatiedraad. 

Min 

Plus 
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Wat moeten we in huis halen? 
1. Zuur: Het galvaniseerhandboekje gaat uit van het zout van zink en 

zoutzuur.  
Omdat dit een vluchtig zuur is heb ik dit niet gebruikt. Het kan 
gereedschap en onderdelen aantasten. 
Ik heb het niet vluchtige zwavelzuur gebruikt en wel vers accu-
zuur. Beslist geen oud accuzuur, dit is onbruikbaar. De sterkte is 
35%. Nodig is ongeveer 1/4 liter. Let op de gebruiksaanwijzing, 
niet vluchtig wil niet zeggen onschuldig!!!!! 
Gebruiken met bril en handschoenen. 
 

2. Zink. Bij de loodgieter wat afvalstukken zink gehaald. Drie à vier 
stukken van I à 2 dm2 en 0.8 mm dik is genoeg. 
 

3. Ammoniak 10%. De overmaat zuur moet straks geneutraliseerd 
worden Je hebt ongeveer 1,5 liter nodig. 
 

4. Water. Bij voorkeur gedestilleerd of gedemineraliseerd. Ikzelf 
gebruik het opgevangen condenswater van onze wasdroger , dat 
gaat ook. 
 

5. pH papier. De zuurgraad van het bad kan hiermee bepaald wor-
den. Een ingedoopt papiertje verkleurt en wordt vergeleken met 
een van cijfers voorziene kleurschaal. Het gebied van 1-6 is zuur, 
7 is neutraal, 8-14 is basisch. Het streven is pH 4, maar het zink-
bad werkt goed tussen pH 3 tot 7. Misschien hebben aquariumbe-
nodigdhedenwinkels het. 
 

6. Een stroombron: Accu of kleine acculader , liefst met ampèreme-
ter. Het streven is om    tijdens het galvaniseren een stroomsterkte 
van circa 1 ampère/dm2 te hebben. (Voor en achterkant van het 
voorwerp tellen mee!) We kunnen dit regelen door weerstanden of 
lampjes in de stroomkring op te nemen. Een andere manier is extra 
oppervlak te maken door wat stukken plaatijzer erbij te hangen. 
Met een lage stroomsterkte duurt het proces langer, met een hoge 
stroomsterkte krijgen we een grof oppervlak. Misschien is er wat 
in elkaar te knutselen. Bijvoor-beeld een trafo van een elektrische 
deken heeft vaak drie standen en levert zo'n 2.5 ampere, alleen effe 
'n gelijkrichtcel er achter . . . . .  

 
Voordat we verder gaan moet ik nog benadrukken dat het werken met chemi-
caliën grote zorgvuldigheid vereist. Dit in het belang van uw eigen veiligheid 
en die van anderen. 
Dus beter geen kinderen of oncontroleerbare figuren om je heen en bril op en 
handschoe-nen aan. Buiten werken in verband met de waterstof ontwikke-
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ling. Een emmer water in de buurt voor eventualiteiten, brandwonden van 
zwavelzuur genezen nu eenmaal beroerd. De zinkplaat van de loodgieter zal 
zo'n 0.8 mm dik zijn. Nieuw zink is zo bruikbaar, anders licht opschuren. We 
knippen een stuk af van 42 cm2, dit is zo'n 25,5 gram. 
Een aquariumbak of kom, of een gave geëmailleerde pan zetten we in een 
grote emmer of bak en doen daar voorzichtig 650 ml (= cc) accuzuur in. Het 
stuk zink er in laten zakken en volledig laten oplossen, waarbij waterstofgas 
vrij komt. Als alles opgelost is, dan moet de overmaat zuur geneutraliseerd 
worden met ammoniak. Hierdoor ontstaat dan tevens een tweede zout, dat 
nodig is voor de stroomgeleiding van het bad en het oplossen van de zink-
plaat tijdens het galvaniseren. 
Hiervoor is ongeveer 1.3 liter ammoniak 10% nodig. DIT MAG NOOIT 
INEENS TOEGEVOEGD WORDEN!! Hierbij ontstaat warmte en we wil-
len geen spatten, dus onder langzaam roeren met plastic-, glazen-, of des-
noods houten roerstok, heel langzaam de ammoniak oplossing er bij gieten. 
Voor wie geen pH-papier heeft, doorgaan totdat er troebeling ontstaat. Dan 
onder roeren druppels accuzuur erbij tot het weer zo goed als opgelost is. 
Anders met pH papier op 4 stellen. Eventueel nog filtreren door een schone 
doek. 

Het galvaniseren in de praktijk 

Het voorwerp dat verzinkt moet worden moet absoluut vrij zijn van roest en 
vet. Je kan het eventueel stralen. Wil je een glad oppervlak, dan eerst schuren 
en polijsten. Een goed ontvet voorwerp heeft na onderdompelen in water een 
waterfilm die niet terugtrekt. Een vingerafdruk bederft dat al, dus de afwas-
handschoenen aan heren! 
Schuren, polijsten, ontvetten met wasbenzine, schrobben met Jif, spoelen met 
water, schrobben met afwasmiddel, spoelen en etsen met 10 x verdund accu-
zuur gedurende 30 sec, weer spoelen, en dan meteen het bad in en spanning 
er op. Het bad hoeft niet verwarmd te worden. Het voorwerp af en toe iets 
verdraaien bevordert een gelijkmatig oppervlak. De tijdsduur die nodig is 
voor voldoende laagdikte hangt van verschillende factoren af. Het handboek 
zegt 1 tot 1,5 uur bij 1 ampère/l dm2 oppervlak. Als het klaar is weer spoelen 
en oppoetsen met een zacht messing borsteltje, bijvoorbeeld een bougie-
borstel. Dit geeft een mat zilveren glans.  
Fouten die kunnen voorkomen: 
 Grof oppervlak  te grote stroomsterkte, het voorwerp te dicht bij de 

zinkplaat gehangen óf vuil in het bad 
 Kale plekken  toch nog vettig! Beide fouten kunnen natuurlijk tege-

lijk optreden.  
Niet tevreden? Dan de laag weer afstrippen met verdund zoutzuur of 10 x 
verdund accuzuur en opnieuw beginnen. 



10 

 

En dat grote kettingwiel dan? 
Hoe werd nu dat kettingwiel verzinkt? Dat lijkt toch onmogelijk in een bad 
van 2 liter? Dat werd inderdaad anders gedaan:  
Er werd een grote platte bak gevuld met de inhoud van het zinkbad (zie af-
beelding hierboven). Daarin ging een blank stuk ijzer, verbonden met de 
minpool. Daar bovenop het ontvette en geëtste kettingwiel. Normaal zou daar 
vlak boven de zinkplaat de pluspool aan moeten komen. Deze heb ik vervan-
gen door een "flexibel " exemplaar. Ik heb dat op de volgende manier ge-
daan: een stuk zink van circa 5 x 10 cm werd in het midden L-vormig omge-
zet en een poot ingepakt in schuimplastic van 1.5 cm (geen rubber met geslo-
ten cellen, dat isoleert), de andere poot werd verbonden met de min pool. 
Met rubberhand-schoenen aan werd het onder gedompelde kettingwiel als het 
ware afgepoetst. Het schuimplastic zorgt voor een regelmatige afstand, en 

voorkomt zo ook kortsluiting. Als er regelmatig rond gepoetst wordt ontstaat 
er ook een regelmatige zinklaag. Toen er een zichtbare egale laag opzat ben 
ik nog tweemaal die tijd doorgegaan. Daarna het kettingwiel omgekeerd en 
die kant op dezelfde manier behandeld. Daarna weer spoelen en poetsen. 
 
Het resultaat vond ik best goed.                                         
 
Wim Janssen (Oss) 

Plus 
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Kennis van de “Nonius” 
Bewerkt door Paul Jonkman 
Veel CFM-ers hebben een schuifmaat. Velen zullen het precisie-instrument wel 
met plezier gebruiken. Het is een handig instrumentje. Maar niet iedereen zal 
weten hoe de nonius werkt. Er is een faxblad bij de redactie van de Peu terecht 
gekomen. De inzender is me niet bekend. Wel valt op dat de moderne Wikipedia 
het met bewegend beeld zeker zo duidelijk uitlegt. Dit blad werkt ’t in staccato-
zinnetjes af.  Het begint met  de inleidende zin: Doel: Het aflezen van een grote-
re nauwkeurigheid dan de schaalverdeling van het meetapparaat met behulp 
van een enkele nullijn mogelijk maakt”.  
 

Uitvoering: de nullijn is vervangen door een schaalverdeling. De afstand 
tussen de deelstrepen van deze verdeling is kleiner dan de overeenkomstige 
afstand op de hoofdverdeling. Het verschil is gelijk aan de gewenste aflees-
nauwkeurigheid. 
Voorbeeld: Gegeven: verdeling in mm.  
Gevraagd: de afleesnauwkeurigheid 0,1 mm. 
Afstand tussen twee deelstrepen van de nonius: 
  1 mm - 0,1 mm = 0,9 mm óf 
  2 mm - 0,1 mm = 1,9 mm 
Het aantal deelstrepen van de nonius is het kleinste getal waarmee de lengte 
van de nonius zuiver een heel aantal deelstrepen van de hoofdverdeling is. 
Voorbeeld:  10 afstanden van 0,9 = 9 mm óf 
  10 afstanden van 1,9 = 1,9 mm 
 
Bewijs van toegepaste methode: 
Gegeven schuifmaat in mm, nauwkeurigheid in 0,1 mm. 
Gevraagd: af te lezen 8,3 mm 
De nullijn van de nonius staat iets voorbij de 8. 
De derde deelstreep valt samen met de deelstreep 11 van de hoofdverdeling. 
De werkelijke afstand wordt: 11 mm - 3 x 0,9 (zijnde drie strepen van de no-
nius) = 11—2,7 = 8,3.        ■ 
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Gnome & Rhône Major uit 1934: 350 cc zijklepper, boring x slag: 73 x 82 mm, topsnelheid: 100 km/h 

NEW YORK: "The Art of the Motorcycle" at 

the Guggenheim 

Guggenheim expositie Las Vegas 

Majestic 
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Gnome et Rhône Major 1934 
Vertaling: Jan Horsman 
 
Een leuke machine uit de jaren dertig is de Gnôme & Rhône Major, met zijn 
plaatstalen frame en voorvork. In die tijd redelijk veel toegepast in Duitsland 
door onder andere DKW en BMW, in Frankrijk zag je dat toch minder. De tekst 
hieronder is niet bijster inspirerend maar wel interessant als je bedenkt dat dit 
komt uit een museumcatalogus (Guggenheim). Het is dus niet in eerste instan-
tie geschreven voor motorliefhebbers maar voor mensen die houden van kunst. 
Industriële ontwerpen staan momenteel erg in de belangstelling. Grote kans dat 
menig kunstliefhebber verlekkerd maar bescheiden staat te kijken naar uw mo-
tor. Guggenheim heeft een topcatalogus gemaakt, een dik boek met superfo-
to’s. De CFM is in bezit van een exemplaar. 

 
Hoe worden zwaarden tot ploegen gesmeed? Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
bouwde Gnome motoren voor de toenmalige dubbeldekker vliegtuigen, maar 
met de wapenstilstand in 1918 stortte de oorlogsproductie volledig in. Om dit 
probleem op te vangen begon Gnome toen met de licentiebouw van Engelse 
ABC motoren. Motorfietsen maken leek in die tijd een goed idee om de weg-
gevallen wapenomzet op te vullen. De productie van motorfietsen begon in 
1919 en duurde voort tot in de jaren vijftig. Na de tweede wereldoorlog werd 
Gnôme genationaliseerd en werd een onderdeel van SNECMA, een consorti-
um van vliegtuigfabrieken. 
Het frame en de voorvork van deze Major, zoals ook bij de grotere Gnome & 
Rhône modellen, is gemaakt van geperst plaatstaal. Tot die tijd werden fra-
mes bijna altijd gemaakt door stalen buizen in gesmede lugs te hardsolderen, 
een langzaam en kostbaar proces. Maar rond 1930 gingen vliegtuigfabrikan-
ten steeds meer over tot constructies van plaatstaal. En diverse motorfiets 
fabrikanten volgden het voorbeeld. 
Bij de fabricage van deze plaatstalen frames werden de onderdelen uit plaat-
staal in de juiste vorm geperst en vervolgens aan gelast. Hoe groter de vorm, 
die je uit een gegeven gewicht kunt halen, hoe stijver het geheel wordt. Het 
meeste extreme voorbeeld hiervan is een vliegtuigromp, die in basis een gro-
te buis is van zeer dun metaal. Het geperste frame van de Major kun je eigen-
lijk zien als een voorloper van de huidige aluminium frames op sportfietsen. 
Verder is er eigenlijk niets bijzonders aan deze eencilinder zijklepper Major 
te zien. Dit model heeft kettingaandrijving, de grotere modellen hebben een 
cardan. 
(Noot van de vertaler: ik ben het met de zienswijze van de schrijver niet hele-
maal eens. Ten eerste was een blokmotor in de beginjaren nog lang niet ge-
bruikelijk. En kijk verder eens naar de positie van de magneet. Deze staat, 
zeer ongebruikelijk, in lengterichting op het blok, aangedreven door een 
haakse overbrenging) 
Na de Tweede wereldoorlog was er zeer grote behoefte aan vervoer en het 
was eenvoudiger en goedkoper om fietsen en motorfietsen te fabriceren dan 
auto’s. Er werden er dan ook honderd duizenden geproduceerd. Het koste tijd 
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om de auto productie goed op gang te brengen en nog veel meer tijd om de 
dure manuren te vervangen door machines. Maar toen dat eenmaal gebeurde 
was er niet zoveel prijsverschil meer tussen een kleine auto en een zware mo-
torfiets. Motorfietsfabrikanten probeerden eind jaren vijftig met allerlei maat-
regelen de kosten te drukken. Maar uiteindelijk legden de motorfietsen het af 
tegen de goedkope auto en veel motorfietsmerken verdwenen eind jaren vijf-
tig, beginjaren zestig. En de overgebleven fabrikanten moesten hun brood 
zien te verdienen met meer sportieve motorfietsen. 
Gedurende de twintigste eeuw zijn er eigenlijk altijd twee soorten motorfiet-
sen geproduceerd, de zeer exclusieve, sportieve motorfietsen, zoals de 
Brough, de Vincent en de Dollar en de brood en boter motorfietsen voor da-
gelijks gebruik, waar deze Major een voorbeeld van is. 

Detail opname van het blok van de Major. Let op de aparte opstelling van de 
magneet.  
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Gnome & Rhône type M1 305 cc 1931. “Dan son jus”, onlangs aangetroffen op een Franse 
advertentiewebsite 

Gnome & Rhône Super Major, gemaakt van midden jaren 30 tot aan WO2. De verschillen? 
Andere tassen, uitlaat, kopklepmotor 350 cc, koplamp met schakelaar. De overeenkomst: 
het plaatstalen frame. Bij eerste aanzien hou je van deze motor of je vindt ‘m foeilelijk. De 
machines werden in kleurrijke folders op een prachtig manier aan de man gebracht. Trou-
wens, de jonge vrouwen waren ruimschoots aanwezig. Duidelijk was dat deze motor was 
ontworpen voor vrijetijdsbesteding en een sportieve uitstraling moest hebben. Op deze 
motor krijg ik mijn vriendinnetje niet mee . . .  
Aanrader voor een bezoek aan het CFM-Documentatie-centrum: het foldermateriaal van 
deze Gnome & Rhône-modellen en het Guggenheimboek. 
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Bekkenvistrap De grote wateren in Nederland zijn inmiddels zo goed als ‘doortrekbaar’ gemaakt, wat 

ten goede komt aan soorten als de zalm en zeeforel, die jaarlijks vanuit zee naar hun 

paaigebied in de bovenlopen van Rijn en Maas zwemmen. De stuwen bij Hagestein en 

Maurik waren de laatste serieuze obstakels in het Nederlandse deel van de Rijn. Niet 

lang geleden zijn de bekkenvistrappen langs stuwen in de Lek bij Hagestein en in de 

Neder-Rijn bij Maurik Opgeleverd. Voor Rijkswaterstaat is de effectiviteit ervan onder-

zocht. Maar liefst 33 vissoorten blijken de vistrappen te gebruiken. De geplaatste vis-

trap is een veel voorkomende, de zogeheten bekkenvistrap met V-vormige overlaten 

(drempels). Tussen de overlaten bevinden zich bekkens waarin de stroomsnelheid laag 

is en de vissen rust vinden. De vistrap is gecombineerd met een zogeheten “vertical 

slot”, een smalle gleuf in het midden die reikt tot de bodem. Het is een aanpassing die 

opgang vindt omdat hiermee ook minder sterke vissen de barrière kunnen passeren. In 

de smalle gleuf bij de bodem stroomt het water minder hard, en kunnen typische bo-

demvissoorten zoals de rivierdonderpad en marmelgrondel de stroom opzwemmen. 

Zelfs krabben blijken in grote aantallen op te trekken. 

Jaarrit dankzij Pluvius gered 
 
5 september 2009 
De vooruitzichten konden niet slechter. Ik had ‘s morgens voor de Jaarrit in mijn regen-
metertje 35 mm water opgevangen. Dat is 35 liter van iedere vierkante meter van mijn 
tuin. Je kunt je afvragen waar al dat water blijft trouwens! 
Voor de grote schare deelnemers met een Terrot, Styl’son, Peugeot, Monet & Goyon en 
andere Franse pareltjes geen grappig vooruitzicht. Ik zag al vochtige ontstekingen, volge-
lopen koplampen en verzopen rijders gebogen over hun motor langs de kant van de weg 
staan wachten. Een bezweet voorhoofd na vele mislukte startpogingen met de kickstarter. 
Een duwende helper. Met zoveel water misschien toch de route maar inkorten? Geen 
onnodig risico nemen! 

 
Bij vertrek scheen de zon en die is die dag niet meer verdwenen. De route 
bevatte weinig drempels, veel slingerwegen zonder afslagen. Er kon hele 
stukken lekker doorgetuft worden. Uiteindelijk kwamen we bij de vistrap (zie 
kader hieronder)  op het eiland van Maurik. Arjan Griffioen legde kort uit in 
welke bijzondere omgeving we verbleven (landschappelijk gezien). En hij 
kan ’t weten: vanuit zijn werk weet hij veel van natuur- en landschapsele-
menten.  
Na dit bezoek, ik heb geen visje gezien, vervolgde de  tocht langs de rivier 
met aan de linkerzijde Rhenen trots tegen de heuvel liggend met de Holland-
se wolkenlucht erboven Het tweede hoogtepunt.  
De organisator heeft zoveel mogelijk Dutch Mountains (verkeersdrempels) 
weten te vermijden. Aan het einde van de dag konden we één uitvaller note-
ren. Een andere deelnemer is bij het naderen van zijn woonplaats naar huis 
gereden omdat starten en lopen van de motor geen vertrouwen meer inboe-
zemde. 
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Dit schrijvende is het kampeerweekend nog niet ten einde. Voor de mensen 
die de 120 km van gisteren nog niet voldoende vonden, is er vandaag nog een 
half zo lange rit. De omgeving van Leersum was goed voor ons. Kijken waar 
volgend jaar de rit plaats vindt. De CFM heeft namelijk de traditie dit week-
end altijd op een andere plaats te organiseren. Tot nu toe hebben we altijd 
een clublid bereid gevonden dit te doen. 
Arjan en George, bedankt. 

Bekkenvistrap in een omleiding langs de stuw in de Lek (bij Hagestein) 

Bezoek ‘t 
CFM fo

ru
m voor a

l u
w vragen! 

We hebben actie
ve le

den nodig, d
us lo

g in
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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) 

Bert Pol 

Vintage Motorcycles 
 

‘t Weegel 37 
8055 PZ Laag Zuthem 

 
Tel. (0529) 49.74.17 

 
Voorheen: 

Willem Pol 

“de moeilijk te vinden onderdelenspecialist” 
 

Insteekhandles, rubber riemen, hielbanden . . .  
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Documentatiecentrum CFM  
Ieder jaar krijgt het documentatiecentrum weer veel nieuw materiaal. Dat wordt 
beschikbaar gesteld door leden. Het DC krijgt op deze wijze de kans om kopie-
ën te maken en het materiaal te beschrijven. Hieronder een korte beschrijving 
van hetgeen de laatste tijd is binnen gekomen. Let op: het bevat zelden de tech-
nische informatie die liefhebbers zoeken bij de restauratie van hun motor. Dit 
materiaal is wel zeer geschikt om de motor te dateren (keuring), de kleurstelling 
en kleurenschema’s te leren kennen, de verschillende typen te leren onder-
scheiden (brede of smalle banden en dus brede of smalle velgen), type gereed-
schapskistjes, soort stuur enz. enz. Hoe langer je restaureert, hoe waardevoller 
bepaalde afbeeldingen kunnen worden. Op verzoek kan het DC je de nieuwste 
documentatielijst toesturen. In deze catalogus staan alleen de verwijzingen 
naar de mappen en de boeken. Helaas is het voor de CFM onmogelijk om alle 
materiaal beschikbaar te stellen via internet. Als er een handvol leden is die 
zich garant wil stellen voor de kosten en er veel tijd in wil stoppen, dan zou de 
CFM de eerste club met Frans motormateriaal zijn die dit voor elkaar krijgt. Wie 
denkt er mee met dit wilde plan? 

Map 46 

1. Peugeot La P102B. Onderhoudsboekje. [A4-6]  
2. Peugeot Les 209 & 210. Onderhoudsboekje.[A4-8] 
3. Peugeot Histoire de ~. .[A4-4] 
4. Peugeot La 108 & 112.Onderhoudsboekje. . [A4-20] 
5. Peugeot Les 350 & 500 Latérales ou Culbutées.Dossier/Essai Moto Lé-

gende 123. [A3-5] 
6. Boites Vitesses Burman 4 vitesses.Onderhoud.. uit Revue T [A4-7] 
7. Des Volants Magnetiques, PannesEt Defauts. uit Revue T[A4-11] 
8. Ravat Type R5, 125 ccm 3 vitesses 2 temps.  uit Revue T [A4-19] 
9. Peugeot 1930, La P108. Onderhoudsboekje.  [A4-6] 
10. Peugeot 1930, La P107. Onderhoudsboekje.  [A4-4] 
11. Peugeot 1955, Type 176 [175ccm] Guide d’entretien.  [A4-2] 
12. Terrot 1933, Les Modèles de ~.   [A3-10] 
13. Automoto 1929, ~nos modèles 1929.De modellen : AL8, ASL8, AL12, AL9, 

AL10 en AL11.  [A3-8] 

Map 45 

1. Alcyon 1910, Folder fietsen met prijzen. . [A4-6] 
2. Peugeot, Folder cycles et Motos, jaren 10. Fietsen en één motor; Mo-

tocyclette 3.5 HP. . [A4-8] 
3. Favor 1927, Bicyclettes, Motocycletes et Vélocimanes. Folder met 

fietsen, 3-wielers en motoren, 250cc  2 temps, 350 cc 4 temps [A4-14]  
4. Radior, Graissage et Entretien. Summier onderhoudsboekje voor de AT, 

ATC, As, ASC. . [A4-10]       ► 
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5. Comiot 1898, Cycles. Folder met fietsen, prijzen en enkele Triccycles a 
pétrole. [A4-18] 

6. Terrot 1927, Motocycles. Modellen overzicht. [A3-2] 
7. Terrot 1926, Motocycles. Modellen overzicht.  [A4-14] 
8. Terrot 1934, Cycles et motocycles. Modellen overzicht.  [A4-6] 
9. Ultima 1930, Extrait du cataloque General. Type D1, 2, 3, C2, HB1, B2X.  

[A4-4] 
10. Dresch 1929, Folder model MS604, 250 ccm, 4 temps, 3 vitesses.  [A4-2] 
11.  Dresch 1930, Modellen overzicht :PS, MS604, MS30, M30 Luxe.  [A4-8] 
12. AMC, Blocs Moteurs 125 & 175 ccm culbuteurs. Onderhoudsboekje.  [A4-

34]  
13. Monet & Goyon, les 200 & 293 ccm. Notice d’entretien no.: 82. Onder-

houdsboekje.  [A4-12] 
14. Magnat Debon, Velomoteurs 100 Type M3R & 125 type M4T. Onder-

houdsboekje.  [A4-12] 
15. Magnat Debon, Type C4TS 500ccm. Tarif et des Pieces Détachées de la ~.  

[A4-19] 
16. Terrot, Cyclomoteur 1968: BB3,102,103,RS,CT,C,LT,RT  [A4-6] 
17. Peugeot Vélomoteurs 1953. Modèles 55T, 55TC, 56T4,176AS, 176TC4.  

[A3-2] 
18. Monet & Goyon, Bloc Moteur A 4 temps. MG35. [A4-10] 
19. Alcyon 1911. Alcyon Tour de France 1910. Folder met fietsen uit 1910.  

[A4-16]                       ■ 

 

 
Le Boisseau  
Contrariant  

 
Documentatie 

Centrum 
CFM 

 
De Wetering 69, 

4906 CT Oosterhout 
 

06   36 20 00 14 
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Restauratie Gnome & Rhône AX2 
Op dit moment vindt er binnen onze club een bijzondere restauratie plaats. Di-
verse lieden spelen daarin een rol, het begon allemaal bij Erik Smit. Het gebeurt 
zelden dat bij een restauratie een overvloed aan geschikte onderdelen het pro-
bleem is. Hier wel. Wat dacht je van 6 (lees “zes”) motorblokken? Bosjes fra-
mes, dozen met carburateuronderdelen . . . . Allemaal van de AX2. Is Christ de 
Graaf in een droom of in een nachtmerrie beland? 

 
Binnen de CFM is Erik een bekende. Samen met Lisou is hij op menige bij-
eenkomst aanwezig en vertelt honderduit over zijn hobby. Met name de reis-
jes naar F leveren wekten bij mij altijd levendige beelden op. Zoals die keer 
dat hij me belde dat hij een hele partij AX-2 spul had gevonden. Het was een 
hele kunst om dat in Nederland te krijgen. Hij vertelde honderduit. Met Erik 
en Lisou is het niet goed gelopen. Erik is verhuisd, andere relatie en waar laat 
je de zooi? Want dat is een magazijn met AX-2 spul als je wilt verkassen! 
Erik heeft veel verkocht en de meeste AX-2 spulletjes gaan naar Richard van 
der Plas. De auto zakte door z’n voegen. Voor vertrek heeft de auto al geen 
veerweg meer. 
Maar Richard is verbaasd en verheugd. Waarom ligt alles uit elkaar? Dit lijkt 
niet doordacht aangepakt te zijn. Begin niet alles tegelijk te slopen maar pak 
‘t geleidelijk aan. Waarschijnlijk heeft Erik het idee gehad om alle blokken 
tegelijk klaar te maken, te reviseren dus. Maar tijd, geld en de thuissituatie 
zullen  die planning in de war hebben gestuurd. T.z.t. zal Erik vast zelf zijn 
verhaal doen. Maar Richard zit ook met een tijdprobleem. Er moet gewerkt 
worden en de zooi ligt in de weg en het is onbevredigend. 
Christ van der Graaf komt met Richard in contact en ze maken een deal. 
Christ gaat het uitzoekwerk doen, sorteert, past en bouwt zo een AX-2 voor 
zichzelf in elkaar. Richard krijgt een overzichtelijk en waardevol geheel. 
In onderstaande e-mails kun je iets van de opwinding en verbazing lezen: 
 
Christ aan Richard van der Plas en Rien Neels op 1 febr 2009 

Hoi Richard en Rien, het puzzelen is begonnen. Er liggen nu twee vrachten 
met Gnome & Rhône in Zevenbergschen Hoek. Het is wel heel erg vol in de 
garage. De eerste  spullen zijn al gesorteerd en herplaatst naar de zolder.  En 
het eerste  succes is al geboekt. De afgelopen koude zondagmiddag met do-
cumentatie aan de kamertafel en uit een doos en lade met carburateuronder-
delen zijn twee complete carburateurs geschapen, zie foto's; ze zijn in ieder 
geval compleet. Alleen nog even (?) de pakkingen maken en ik denk dat ik ze 
maar even laat controleren door dr. Wim. wordt vervolgd. 
Groeten, Christ 
 
Rien (beheerder Documentatiecentrum) reageert  op Christ  z’n mail op 4 febru-
ari 2009 

Hallo Christ, alle begin is moeilijk maar het ziet er goed uit. Normaal gespro-
ken ga ik eind maart de ”dagdienst" in, dus mocht je nog documentatie zoe-
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ken, je bent van harte welkom. Misschien is er ook wel iets over de Solex 
carburateurs te vinden. Heeft een boxer maar één carburateur?? 
met de groeten van Rien. 
 
5 februari 2009 van Christ aan Rien: 

Rien, de boxer heeft maar 1 carburateur en door het blok en door de cilinders 
heen lopen de aanvoerkanalen naar de kleppen. Het is een hele aparte con-
structie. Ik zag op de CD met informatie van het documentatiecentrum al 
B30-11, H22-3 en B18.1 (blz 3-12) info over AX2.  
Maar wat is alles zwaar zeg. De tweede vracht van Richard bevat een aantal 
carters, krukassen, zuigers, frame, wielen “veel ijzer”; Peltje moest werken!  
Meeste lagers ontbreken, maar in de boeken staat de maat. Weet jij waar je 
nog vilten oliekeringen kunt kopen? Al met al is het een heleboel werk, maar 
de Jaarrit 2010 zou toch wel moeten kunnen. Heb via de club Galder begre-
pen dat er een AX2 in Rijkevorsel loopt, net over de grens. Ik ga contact zoe-
ken om af en toe te kunnen kijken als ik er niet uitkom. 
Groetjes, Christ 
 
Christ aan Rien op 8 februari 2009 

Hoi Rien, wanneer ben je in Oosterhout zodat ik kan zoeken naar documenta-
tie voor de Gnome &Rhône? Hier vordert het puzzelen goed. Enige motor-
blokken compleet, drukgroepen compleet, versnellingsbakken compleet en 
verder de remmen en mechaniek van koppeling en remmen compleet. com-
pleet wil overigens nog niet zeggen dat het gemonteerd is, maar zoeken is 
even veel werk als sleutelen. 
Ook met de frames  lijk ik een heel eind te komen. Grootste probleem wordt 
de elektriciteit. Ik las in een oude Peu dat de club een apparaatje heeft om 
ankers van dynamo’s te testen. Klopt dat en waar staat die? (stond bij Paul 
Jonkman, is door Arjan Griffioen meegenomen naar de Kennisdelendag 10 
oktober 2009. Blijft mogelijk achter in Documentatiecentrum: red) 
En voor de bobine/stroomverdeler eerst maar een keer naar Oss om achter de 
werking te komen en dan zal het misschien ook nog wel een ritje IJmuiden 
worden, want Erik Monster heeft zelfs die uit elkaar gegooid. 
Vilt heb ik ook al, bij Otten in Breda verkopen ze dat nog gewoon per lengte 
van 50 cm en verschillende maten. Opgelost dus.  
Tot horens, vanaf een sfeervol en gezellig WK motorpuzzelen.  
Groeten, Christ. 
 
Christ aan Richard op 10 februari 2009 

Richard, ik heb Rien dinsdagavond gesproken en hij vertelde dat  hij woens-
dag 11-2 bij jou komt voor clubvergadering. Bestaat de mogelijkheid dat 
Rien vier cilinders en een vliegwiel meebrengt naar het zuiden? Ik heb de 
zuigers bekeken en zou graag cilinder nummer 1 -  5 - 9  en 12 hebben voor 
montage. En verder mogen er nog gerust dozen met klein spul meekomen. Ik 
hoor wel hoe het afloopt. 
Groeten Christ. 
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Christ aan Richard 28 maart 2009 

Hoi richard, de krukassen zijn afgelopen week bij een revisiebedrijf geweest. 
Er zijn twee prima assen bij (volgens Johan nog nooit gedraaid na revisie), 
waarbij nu ook de drijfstangen passen met de goede naalden. De volgende 
assen kan ik nu ook meten, ik weet nu hoe dat te doen en wat de tolerantie 
mag zijn. Nu ga ik de twee blokken opbouwen. De distributietandwielen blij-
ken  ook een verschil van graden op de spiebanen te hebben , net als dat arti-
kel van Wim in de laatste Peu. Heeft Christian op het werk uitgezocht. Wordt 
kwestie van afstellen. 
Groeten en tot horens, Christ. 
 
Christ aan Richard en Rien op 20 mei 2009 

Hoi, hier een  fotoke van de machinefabriek. Eén blok is helemaal gereed, op 
ontsteking en afstelling na. Maar we hebben een probleem met de cilinders. 
Richard, van alle cilinders die ik mee heb, ze zitten dik in het vet,  (maat is al 
81 mm) zijn er maar vier bruikbaar. Zie foto 2 hoe beschadigd en geroest ze 
zijn. Volgens mijn info, zuigers gemeten, moet de cilinder met nummer 1, 2 
en 4 nog bij jou liggen en dat zijn cilinders van 80,75 mm.  
Die kunnen we op laten honen naar 81 mm want daar hebben we nog zes 
nieuwe zuigers van liggen. We moeten dus nog even iets afspreken hoe er 
nog wat spullen deze kant op komen. groeten en tot ziens. ` 
Christ. 

Ik tel maar vier blokken….. 
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Christ aan Jan-Coen 28 juni 2009 

Jan Coen, goede middag. Bijgaande foto van het eerste blok dat compleet is. 
(zie volgende bladzijde) Weet jij welke olie er in de versnellingsbak moet? 
Volgens wat ik uit de documentatie lees, moet er dezelfde in als in de motor, 
jacco XX.  Weet jij of dat klopt ?  
Groeten, Christ. 

Mooi dat we cilinders hebben maar dit is op deze ma-
nier niet meer te gebruiken: roest en nog eens roest 

Distributie 
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Gnome & Rhone AX-2 met twee aangedreven wielen 

Het eerste blok dat klaar is. Jan-Coen, welke olie 
moet erin? 



26 

 

Solex carburateur voor de Gnome & Rhône AX-2 

De Kennisdelendag van 10 oktober 2009 
Inmiddels heeft Christ het middagprogramma benut om aan een 
volle zaal met zestien belangstellenden en een stel bestuursleden 
van de CFM zijn belevenissen te vertellen. Cees, Theo, Ruud, Henk 
Ben, Hans, Henrie, Wim, Hilbert, Hein, Geert Antoon, Marcel, Arie, 
Erik (vV) en Mari weten nu hoe het is om in een overdaad aan on-
derdelen je weg te vinden. 

Hoofdspreekstalmeester was Ton Dorland, Chemisch spreek-
stalmeester, zoals Rien het noemt, was Wim Janssen. Zijn verhaal over het 
nikkelen staat aan het begin van deze Peu uitgeschreven. Het zou me niet 
verbazen als Wim naar aanleiding dat deze dag het artikel zal redigeren met 
de inbreng van de kennis die inmiddels weer is vergaard. 
De dag was zeer geslaagd, ik mag hopen dat er weer een volgende dag komt. 
Verheugend is het aantal nieuwe leden. Ik tel precies 50% nieuwe leden (24 
maanden of korter lid). Dat is een goeie zaak. Dit is ook het kerndoel van de 
CFM. De club wil leden met elkaar in contact brengen. De kennis die je hebt 
delen met mensen die er (nog) niet zoveel vanaf weten. Eigenlijk moet je 
“een heel beetje” sociaal zijn, gevoel voor mensen hebben om “zo dom” te 
zijn om de dingen die je weet met anderen te willen delen. 
Toch is dit wel het wezen van elke club. Bij de CFM staat deze doelstelling 
in ieder geval hoog aangeschreven. Gezien het zeer constante ledenaantal 
voldoen we nog steeds aan die behoefte. 
Als je kennis haalt, dan is het ook leuk als je kennis brengt. Dat mag natuur-
lijk op het gebied van motorkennis. Maar dat kan ook zijn op organisatorisch 
gebied (meehelpen bij een activiteit), assisteren bij het verzamelen van docu-
mentatie, begeleiden bij een beurs, de kascontrole doen. Het zijn maar voor-
beelden.  
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Bowdenkabel in de smeltkroes 
Het op maat maken van Bowdenkabels, daar is elke hobbyist voor zijn fiets, 
brommer of motor, zelfs de grasmachine misschien, weleens mee bezig ge-
weest. Op beurzen kun je diverse soorten buiten– en binnenkabel op lengte 
kopen. Alle andere onderdeeltjes van de bowdenkabel zijn ook kant en klaar 
te koop. Wat je nodig hebt, dat zijn een paar eenvoudige handgereedschap-
pen om de boel te fixen. Een scherpe nijptang geeft je veel plezier bij het in-
korten van de buitenkabel. Zelf slijp ik dan met een fijne schuurschijf 
(bijvoorbeeld op haakse slijper of slijpmachine) de braam weg. De buitenka-
bel moet aan de binnenzijde volkomen glad zijn. 
Bij de fietsenmaker en op beurzen kun je van die handige tonnetjes kopen. Je 
past de binnenkabel in de buitenkabel op de motor en dan maak je die met 
een zeskant sleutel en/of een schroevendraaier op maat. Vaak hoef je maar 
een kant af te werken, bij de koop heb je er al op gelet dat aan een zijde het 
tonnetje van het juiste formaat is. 
Zelf soldeer ik met een kleine vlam het liefst het tonnetje vast. De binnenka-
bel maak ik enkele millimeters te lang. Ik schuif het tonnetje erop en buig 
dan de vezels van de binnenkabel licht uit elkaar. Het tonnetje kan er dan niet 
meer afvallen en er blijft wat meer soldeer tussen hangen. 
Om goed te kunnen solderen, moet er beslist geen vet of oxidatie op de kabel 
aanwezig zijn. Ik werk altijd met NIEUWE kabel. Ik ben nog in het bezit van 
S39, een druppeltje doet wonderen als de soldeer niet wil hechten. Op het 
forum van de Moto Guzzi Club las ik iets over de smeltkroes. Die techniek 
kende ik niet maar het klonk me werkbaar in de oren (buiten: looddamp is 
niet gezond!) 
 
De smeltkroes is een rvs potje van ongeveer 50cc inhoud . . .   
waar je kleine stukken lood/tin (soldeer dus) in doet.  Het potje verhit je aan 
de buitenkant waardoor het soldeer smelt. Dit kun je doen met een gasbran-
der of een föhn of verfafbrander met hoge capaciteit. 
Dan buig je de vezels van het uiteinde van de kabel uit elkaar en trek je het 
uiteinde in het goede tonnetje. Daarna doop je het tonnetje half in het vloei-
middel (S39) en daarna in de gesmolten soldeer dan zie je het soldeer ge-
woon omhoog komen in de restruimte tussen het tonnetje en de kabel. Het 
tonnetje hoeft maar netaan in de gesmolten soldeer gedompeld te zijn. Door 
de capillaire werking zuigt de soldeer vanzelf omhoog. Er komt niet meer 
hitte in de kabel dan wat er nodig is om de soldeer te smelten. 
Waarom breken de kabels nou zo vaak achter het tonnetje? Dat komt omdat 
daar met een vlam of een soldeerbout te veel hitte is ingebracht is en daar-
door de kabel al te veel verhard is. Andere tip van het Guzzi-forum voor on-
derweg: soldeer met een halogeen lamp. Deze lampen geven voldoende 
"warmte" om te solderen. Enige ervaring bij clubleden met de smeltkroes en 
de halogeenlamp? Voer voor Peu 71!!   
 
Paul    
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17 en 18 oktober 2009, SAROLEA Moto Tentoonstelling 
Berlare, België 
Internet: http://www.sarolea2009.be 
E-mail: info@sarolea2009.be 
 
 
Zaterdag 31 oktober 2009, Oldtimerbeurs Barneveld en  
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 
Tel.: 0342-84.46.44, GSM: 06-22.49.94.14 
 

 
Zaterdag 31 oktober 2009, presentatie werking internet-forum CFM 

Bij voldoende belangstelling start om 12.15 uur een presentatie en 
oefening over de werking van het CFM-forum, dus voorafgaand 
aan de Jaarvergadering (zie hierboven). De presentatie gaat door 
als minimaal vijf belangstellenden zich aanmelden. Er wordt 
“live” gepresenteerd, dus op het echte werkende forum. Ik kan u 
direct helpen om uw eerste vraag of  eerste advertentie te plaat-
sen. Aanmelden bij Paul Jonkman: (055)323.26.67 of 06-

10.12.11.48 (na werktijd) of per mail: ptm.jonkman@gmail.com. 
 
 
7 en 8 november 2009, 26e Ruilbeurs Roeselare België 
Fabriekspand, Veldstraat 59, Roeselare België 
Entree euro 4,00. Open van 09:00 uur - 18:00 uur 
Zie ook: http://www.veteraanmotorenhoutland.be/ 
Telefoon & Fax: 00.32-[0]51-20.30.95

Agenda 

5! 
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28 en 29 november 2009, Oldtimerbeurs Flowerdome Eelde 
Open van 10:00 uur - 17:00 uur 
Entree euro 10,00. Kinderen tot 15 jaar gratis 
Internet: http://www.oldtimerbeurs.net/ 
E-mail: info@oldtimerbeurs.net 

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) 
 
Zaterdag 27 maart 2010, 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: www.motormarkthardenberg.nl      
 
 

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst 
26 september  2009 

Adreswijziging: 

200002-01 H.M. van Velzen, Adam van Moorselstraat 32, 6023 CE Budel 
 
200505-01 W. van Vliet, Kleine Vos 11, 3863 GC Nijkerk. 
w.vliet9@upcmail.nl 
 
200810-01 B. Dierink, Voortmansweg 86, 7523 CZ Enschede. 

Nieuwe leden: 

200907-01 B. Onderstal, Koningin Julianalaan 15, 7221 BL Steenderen. 
(0575) 451992 info@onderstal.nl 
 
200908-01 R. Disselköter, Gladiolenstraat 7, 2071 NS Santpoort – Noord. 
(023) 5491537 ronald@healey.demon.nl 
 
200908-02 M. Peeters, Franz Kafkaweg 12, 3446 ZK Woerden. 06-
49912539 markpeeters@planet.nl             
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(commerciële advertentie) 

Fabrikant van eersteklas uit-
laatsystemen voor Oldtimer-

motorfietsen. 

Sinds 1935 producent van uitlaat-
dempers en bochten. 
Oorspronkelijk gevestigd in Hilver-
sum en sinds 2008 te Heerde 
Op een ambachtelijke wijze vervaar-
digd en volgens originele modellen 
en methoden.  
Hoge kwaliteit in maatvoering en 
afwerking garanderen de uitstraling 
van uw klassieker of Oldtimer motor. 

Speciaal of naar uw model     
gemaakt 

Bij restauraties komt het regelmatig 
voor dat uitlaten ontbreken. In dit 
geval zijn wij in staat om passende 
bochten en dempers te maken. Uw 
motor komt dan bij ons logeren en 
wordt voorzien van een authentiek 
uitlaatsysteem. Alle andere wensen 
op uitlaatgebied zijn bespreekbaar. 
Wij zijn graag bereid om te adviseren 
vanuit ons vakgebied. 
Hiervoor is een telefonische afspraak 
noodzakelijk. 
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Advertentie 
Note van Paul: onderstaande advertentie past niet goed in de doelstelling van de CFM, 
namelijk het behartigen van zaken m.b.t. Franse motorfietsen. Dat een clublid me dit toe-
stuurde verleide me tot de gedachte: stel je voor dat een clublid dit als steunpunt inricht 
voor een rondrit met de oude plof in N-Frankrijk! Kijk, dan is het ineens wel eigenbelang. 
Niet teveel van dit soort advertenties graag, want het houd me aan het piekeren. 

Te koop of te huur: 

Huis in Noord-Frankrijk (champagnestreek), met o.a. 5 slaapkamers, open 
haard, bad, afwasmachine. Gelegen op een heuvel van 5 hectare eigen grond 
met prachtig uitzicht. Ook geschikt voor paardenliefhebbers, stallen aanwe-
zig. Ongeveer 3,5 uur rijden vanaf Breda. 
Voor info: mariettevermeeren@live.nl; 06-20.03.95.21 

Te koop, gezocht of een vraag? 

Plaats een advertentie op het forum van de CFM. Een toegang is binnen en-
kele minuten aangemaakt en u scoort gegarandeerd veel bezoekers. 
Tijdens de Jaarvergadering op 31 oktober wordt uitleg gegeven over de wer-
king van het forum (bij voldoende belangstelling). 
 
Multistekkers volg deze link: 
http://www.rdae.nl/multistekkers/mate-en-lock-connectors-2-mm/
index.php/cPath/47_66 en je komt op een pagina met de meest exotische 
stekkers. Veel hoort niet op onze oude plof maar Donkers levert meer, dus 
bijvoorbeeld ook draden, krimpkous, kabelschoenen, zekeringhouders. Je 
magazijn onder het toetsenbord. 
 
Snoepwinkeltje 
Techneuten die de vorige link bruikbaar vonden, vinden onder deze link nog 
zo’n snoepwinkeltje. http://nl.farnell.com/.  
 
Richten van velgen 
www.vanderwoudentechniek.nl Geen ervaring. Jij wel?   ■ 
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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 en Paul Jonkman (055) 323.26.67 
•  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. 


