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Wat een club, een Oudejaar’s terugblik  
Tiel,december 2009; van Wil Streep, voorzitter 
 
Beste sleutelvrienden, 

Nu ik het afgelopen clubjaar weer  aan mij voorbij  laat gaan dan ben ik best 
een beetje trots  hiervan deel uit te mogen maken. Als je meemaakt  hoe  be-
langstellend men  is  naar de ander en niet alleen naar zijn motor. Ook dit jaar 
is dat weer enige malen gebleken. 
Jammer is alleen dat lang niet iedereen zich wentelt in dat clubgevoel of-
schoon wel  steeds meer leden onze samenkomsten bezoeken en ook terugko-
men. Elkaar leren kennen, elkaar informeren, elkaar helpen zowel technisch 
met onderdelen als in de praktijk dat is toch de bedoeling van onze club en 
van onze bijeenkomsten? 
Voor zover het bestuur bekend hebben we geen afscheid hoeven te nemen 
van een clublid, gelukkig, en gaat het met onze zieken de goede kant op. Ho-
pelijk kunnen en mogen we dit eind volgend jaar zowel  privé als als clublid 
weer zeggen. 
 
Het afgelopen jaar was er weer een van  grote klasse. Lees de Peu nr 69 en 
70 er maar weer eens op na. De verslagen geven er een duidelijk beeld van. 
Veel technische informatie waar bijna iedereen wat aan heeft, lezenswaardige 
achtergrond informatie, wie zijn onze nieuwe clubleden en wat zijn hun tech-
nische  “afwijkingen” c.q. vaardigheden. Ieder keer weer slaagt onze redac-
teur er  in om ons blad een hoog niveau mee te geven. Ook onze leden die 
kopij aanleveren wil ik daarvoor bedanken. Heb je iets interessants te melden 
geef dit door aan Jan Horsman, hij is er blij mee en maakt er  een mooi re-
dactioneel artikel van. 
Daar er geen tegenkandidaten waren is het bestuur in zijn huidige samenstel-
ling aangebleven, ze doen het blijkbaar goed. De leden worden bedankt voor 
hun vertrouwen in dit bestuur. 
 
De jaarvergadering  op 31 oktober was bij een  teruglopende bezoek aan de 
beurs  toch  goed bezocht en zeer zinvol. Er waren 42 bezoekers die allemaal 
de contributie voor 2010 hebben betaald. Dat is een record. Het  clublidmaat-
schap gaat met ingang van 1 januari 2010 naar  20euro, zoals voorgesteld in 
de jaarvergadering van 2008 en vastgesteld in de jaarvergadering van 
2009.De kascommissie heeft het financiële jaaroverzicht goedgekeurd. De 
club is  financieel gezond.                                                                                                                                                 
Het prijsniveau van de beurs was ondanks de financiële crisis zeer stevig.  
Rest mij jullie allen prettige feestdagen te wensen en een in alle opzichten 
voorspoedig 2010.  
Hopelijk zien wij elkaar in januari op de beurs van Rosmalen. 
 
Wil Streep,voorzitter 
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Vooraankondiging Sleuteldag Heerde 
Marius stelt zijn metaalbedrijf beschikbaar voor de clubleden. Dat zal naar alle 
waarschijnlijkheid plaats vinden op 20 maart 2010. Je ontvangt half februari een 
aankondiging en inschrijfformulier per post.  
Paul Jonkman 
 

Er zijn enkele redenen waarom je in februari een extra brief ontvangt: 
 vorig jaar was de opkomst te laag 
 datum en programma moet nog bevestigd worden 
 een inschrijfformulier drie maanden van tevoren versturen is wel een 

beetje erg vroeg 
In Peu 68 wordt op bladzijde 6 en 7 uitgebreid verteld over het programma, 
de kosten en het feit dat personeel vrijwillig de zaterdag opoffert om ons te 
helpen. Lees dat nog maar eens door (nieuwe leden, bel me (055) 323.26.67) 

Doorgaan! 

In de jaarvergadering werd massaal de hand opgestoken. “Ja, de  Sleuteldag 
moet doorgaan”. In de laatste bestuursvergadering was de stemming precies 
hetzelfde: “hier is de club voor opgericht”. Maar met een tiental mensen in 
de hal in 2009  (buiten bestuur en organisatie om) is dit niet vol te houden. 
 
We zullen niet aarzelen om de dag te “cancelen” als de opkomst gelijk of 
nauwelijks beter is als in 2009. Elke inschrijver krijgt dan natuurlijk tijdig 
bericht en net als andere jaren: als je niets hoort, dan gaat de dag door!! 

Programma 

Even ter herinnering: vorig jaar is veel tijd benut voor zelfwerkzaamheid. 
Deskundigen helpen je aan de gang en als het even niet wil, dan word je ge-
holpen. ‘s Morgens was er een bezoek aan de uitlatenfabriek (London) , het 
tweede bedrijf van Marius. Daar werd elk onderdeel van het fabrieksproces 
met voorbeelden “live” gedemonstreerd. Marius overweegt om bij een ander 
interessant bedrijf in de buurt iets dergelijks te regelen. Maar eerst is de club 
aan zet. 

Kosten 

Even als vorig jaar zijn de kosten € 17,=. De opbrengst van de dag gaat naar 
onze professionele begeleiders die er hun vrije zaterdag (weer) voor willen 
opofferen. De lunch en het drinken wordt daar ook van betaald. Voor de war-
me snacks dient nog wel apart de portemonnee getrokken te worden. 
 
In februari komt het inschrijfformulier per post. . . . 
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Leer anders naaien (Honni soit qui mal y pense) 

Op de meeste motorfietsen van voor 1940 is wel iets te vinden 
dat gemaakt is van leer (of leder zo u wilt). Meestal zijn dat het 
zadel en het gereedschaptasje .Bij veel merken was het gereed-
schaptasje een accessoire, een toebehoor, waarvoor extra be-
taald moest worden. Je kunt het dus treffen dat op je aange-
schafte oude motor niks zit, zoals op mijn Terrot PU. Omdat zo’n 
tasje toch wel aardig staat, vond ik dat er een op moest komen. 

Op beurzen zie je ze wel eens aangeboden worden, heel fraai gemaakt, alleen 
vind ik het gebruikte leer er wel erg nieuw uitzien, dat past niet zo op een 
motor van 60-70 jaar oud. En  eigenlijk is het ook wel een uitdaging om zelf 
iets te maken. Ik ben begonnen, zoals altijd, met het verzamelen van informa-
tie. “Heeft iemand nog een origineel exemplaar?” 
Het lijkt er opdat er meerdere versies waren; de luxe uitvoeringen met dubbel 
leer en meerdere stiknaden, met slot en ingeperst logo, en de meer eenvoudi-
ge versie waarbij het hele tasje gevouwen is uit een stuk leer, geen slot of 
stempel en weinig stikwerk. 
Deze “arme lui’s” uitvoering zou het beste op een type”utilitair” staan. Ik ben 
begonnen met het maken van het blikken kastje waar het tasje uiteindelijk in 
moet. Eigenlijk niet zo’n moeilijk karwei, alleen de omgefelste rand, de kraal 
is lastig, daar is, wil je het goed doen speciaal gereedschap voor nodig. Ik 
heb het opgelost door op de rand een stuk messing te solderen, rond 4 mm en 
die vooraf even uitgegloeid zodat het wat gemakkelijker om de hoeken zou 
buigen. Een punt van aandacht is de plaats waar de splitnagels moeten ko-
men: precies in een vouw is niet handig, daar is toch al niet veel plaats. 

Leerwerk 

Toen kwam het leerwerk aan de beurt. Allereerst werd een hardhouten blok 
zodanig bewerkt dat het als model in het kastje paste en tevens dienst kon 
doen als vouw mal voor het leer. Wat oefenen met dik karton en afgekeurd 
leer, gaf al gauw aan waar de letterlijke knel punten zitten: dat is daar waar 
het leer aan de buiten kant gestrekt moet worden, daar gaat het gemakkelijk 
barsten. Omdat ik niet van nieuw leer wilde uitgaan, moest ik op zoek naar 
bruikbaar oud leer. 
Hierbij kwam ik uit op oude leren schooltassen, dat is zeker ‘doorleefd’ leer 
na zo’n  vier tot vijf jaar gebruik. Geslaagde leerlingen vinden het nog prach-
tig ook, als je vertelt waarvoor je het leer gaat gebruiken. Het bruikbare ge-
deelte van zo’n tas is niet zo groot vanwege de opgenaaide zijvakken en 
riempjes. Daarnaast kan er nog “decoratie” aanwezig zijn  die niet zo goed 
op een oude motor past… 
Het beste is om eerst de tas te demonteren en de stukken die interessant zijn 
met leerzeep te reinigen en daarna te laten drogen. Vooral niet in de zon! 
De uitslag van karton heb ik vervolgens overgenomen op het goede leer en 
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de omtrek uitgesneden met het mes op 90graden! Daar waar het leer naar 
achteren gevouwen moest worden werd aan de achterkant met een driekant-
vijltje een groef gevijld zodat daar het leer wat dunner werd.  Dit idee heb ik 
niet van mezelf maar is gegeven door een ervaren schoenmaker: “dat kunnen 
jullie toch niet met het mes!”  Ik heb dat geprobeerd en zijn bewering klopt, 
in ieder geval voor mezelf. 
Hierna werd het leer in een emmer water gestopt totdat het doornat was, en 
daarna op de houten mal gevouwen. Hierop kwam een stuk afgekeurd leer en 
daarop een stuk multiplex of zo. Het geheel werd toen gefixeerd met een paar 
lijmklemmen. Het tussenleer voorkomt dat er lelijke deuken in het goede leer 
komen en tevens absorbeert het veel water zodat na zo’n 24 uur al te zien is 
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wat er gemaakt is en of het een beetje zal passen. Het is handig om het leer in 
de hoeken van het kastje vast te zetten met een rvs boutje en zo de boel ver-
der te laten drogen. Dan komen we bij de titel van het verhaal 
 

Stikwerk 

Hoewel voor het samenstellen van het tasje helemaal geen stikwerk nodig is, 
zaten er bij het originele exemplaar toch nog twee stiksels voor de sier. 
We kunnen hiermee naar een leerbewerker die dat hopelijk wil doen. Of we 
proberen zelf wat. De moeilijkheid is dat met handmatig stikken de regelma-
tigheid van een stikmachine haast niet te evenaren is. Ook het handmatig een  
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dikke naald door dik leer moeten  duwen is niet  echt een leuke klus. Hier-
voor vond ik een bruikbare oplossing. 
 
Uit de naaidoos van mijn echtgenote werd een zogenaamd radeerwieltje ge-
leend. Dit is een scherptandig wieltje aan een handvat, waardoor iets gemar-
keerd kan worden mits het oppervlak niet te hard is. Langs een liniaal getrok-
ken geeft dit een mooi recht spoor van putjes en ook nog heel regelmatig. Elk 
tweede putje was net een mooie verdeling. Deze putjes werden gemerkt met 
een potlood om vergissingen uit te sluiten en daarna met een boortje van 
0.8mm in de kolomboor doorboord. Dat kan met wat geduld heel precies. 
Nu kan met een zeilmakers naald en geschikt garen simpel de stik naad ge-
maakt worden.  .Het is handig om eerst het garen door een blok bijenwas te 
trekken, de twijn, de draaiing van het garen blijft dan beter behouden, ook 
slijt het garen dan minder want het moet zo’n 50 keer met de volle lengte 
door een gat getrokken worden. 
Er zijn twee manieren om de stiknaad te maken namelijk met één of met 
twee naalden. (zie tekening op de volgende bladzijde). 
De riempjes kunnen er op met nieten of ook met naaiwerk. 
De gespen zijn nog wel te koop of ergens af te slopen, ze zijn ook simpel te 
maken uit messing of RVS-afval, denk eens aan RVS-verenstaal van ruiten-
wissers, mooi materiaal voor van alles en nog wat. In dit geval werden de 
scherpe kanten van de strip even afgerond met waterproof schuurpapier en 
daarna licht gepolijst. De tekening zal wel duidelijk zijn voor wie dit ook wil 
gaan maken.  
Als uiteindelijk het geheel in elkaar zit, moet alles even in het leervet gezet 
worden,  waarbij vooral de snijkanten van het leer niet vergeten moeten wor-
den. Een warme föhn helpt om het leer met leervet te verzadigen .Hierbij 
ontstaat dan de kleur die ikzelf mooier vind. 
Dan kan het leer in het kastje vastgemaakt worden met splitnagels of met 
RVS-boutjes waarvan de koppen afgedraaid zijn en vervolgens nog even ge-
polijst.   

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst CFM 
15 december  2009, nieuwe leden: 

 
200910-01 P.J. Uithol, Boterbloemstraat 1, 2931 TA Krimpen aan de 
Lek.   (0180) 519859 peter.uithol@hotmail.com 
 
200910-02 H.W.A. Timmerman, Zuidendijk 68, 3314 CW Dordrecht. 
  06 – 40414470 timmerman71@gmail.com 
 
200910-03 A. ten Donkelaar, Lindenhovestraat 53, 2471 XJ  
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  Zwammerdam. (0172) 611526 
 
200910-04 R. Hoeksma, De Streek 10, 8407 EE Terwispel. 
  06 – 20938571  
 
200912-01 T.K.J.H. Dietz, Veesser Enkweg 54, 8194 LM Veessen 
  (0578) 631567 tkdietz@concepts-ict.nl 
 
200912-02 E.F. de Smit, Molenstraat 17 a, 4758 AA Standdaarbuiten. 
  (0165) 314395 ed.desmit@planet.nl 

Quizvraag 
Waarvoor dient het kruis dat op de carburateur-
kelk van deze Amal TT 32 mm carburateur is ge-
soldeerd? Behalve de goede antwoorden graag 
ook uw fantasie toevertrouwen aan de redactie. 
(Uit: la vie de la moto No. 293 mei 2001) 
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Reparatie Zamac oliepomp 
Dag mede motorvrienden, ik heb een vraag over de reparatie van de Zamac-
behuizing van oliepompen, zoals die bijvoorbeeld op een Terrot te vinden zijn. 
Vraag van Eric van Velzen. 

Ondanks heb ik op de beurs van Helchteren twee oliepompjes gekocht voor 
de onderdelenvoorraad: een Gurtner T waar een heleboel scheurtjes in het 
huis zitten en een Best & Lloyd waarvan een aansluiting met schroefdraad is 
afgebroken. 
Ik herinnerde me een Peu van enige tijd geleden, waarin een verhaal staat 
waarin vermeld wordt dat een zwaar beschadigde oliepomp is gerepareerd. Ik 
las ook in internet dat bedrijven die onderdelen van Zamac kunnen verchro-
men en waarbij de putjes dan worden opgevuld. Ik vraag me nu dus af of er 
iemand binnen de club ervaring heeft met de reparatie van Zamac. Kun je het 
solderen of kun je van die twee componenten aluminiumplamuur gebruiken? 
Misschien kan iemand reageren in de volgende Peu?  
Alvast bedankt. 
Dag Eric, je briefje geeft aanleiding tot wat speurwerk. Je zult zelf ook vast  

wel gezocht hebben. Eerst even wat ik vond na een snelle zoektocht op inter-
net. Ik vertaal vrijwel letterlijk de tekst: de pompjes die hierboven zijn afge-
beeld, die zijn gefabriceerd in een aluminium gegoten huis, en vervolgens 
bewerkt om trouw te blijven aan het tijdsbeeld. Alle delen hebben een anti-
corrosie behandeling ondergaan en bovendien kregen alle onderdelen een 
warmtebehandeling. Om de draairichting te bepalen moet je kijken aan de 
kant van de aandrijving, draaiend in de richting van de klok noem je het 
rechtsdraaiend, en omgekeerd uiteraard linksdraaiend. 
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Veel andere modellen oliepompjes zijn als refabricage te koop. (double débit, 
Best, etc...). Bron: Laurent Henoux, Pièces motos Anciennes Toutes Marqués 
Françaises:  
 http://www.retro-motos-pieces.com/article.php?rayon_id=152&id=522  
 
Jij kwam de pompjes tegen om op het schap te leggen. Ik weet uiteraard niet 
wat je ervoor betaal hebt. Liefhebbers die nog moeten beginnen en verder 
weinig verstand hebben van het bewerken van het kruimelige Zamac, die 
zijjn misschien toch nog het beste af met de  afgebeelde oliepomp van maar 
liefst € 259,=. Je hebt dan wel een nieuwe pomp die mogelijk zelfs beter is 
dan een oud exemplaar dat je in Nederland in matige staat op de kop hebt 
getikt. Een beetje oliepomp betaal je toch ook al gauw tussen de € 50,= en € 
100,= voor en dan moet je nog maar hopen dat het heel blijft en werkt. 
 
Zoals beloofd, hebben we ook nog even gezocht in de oude Peu’s. Daar vond 
ik een artikeltje van Jan-Coen over de refabricage van de huisjes (CNC-
gefreesd). De draaiende delen moet je dan zelf overzetten van de oude pomp. 
Dat kun je vinden in Peu 55. Wat me bij nalezen opviel, dat was dat het na-
gemaakte pompje er veel hoekiger uitziet dan het origineel. 
 
Tenslotte zijn Wim Janssen, Jan Horsman en ik nog aan het zoeken geweest. 
In Peu 67 staat een goed verhaal over Engelse pompjes van Ad Heersche. 
Door het ontbreken van een kogeltje bleek de pompwerking nihil Bij terug-
plaatsing van het kogeltje bleek de opvoerhoogte van de pomp ongeveer 1,5 
meter te zijn. Let wel, dit verhaal gaat vooral ook over Engels materiaal. 
In ieder geval hebben we weer een gesmeerd verhaal in de Peu. 
 
 

 

Bergen van lampen en bougies 

Voor de berging van lampen en bougies kan 
men op een houten blokje een stripje ijzer 
aanbrengen met schroefdraad voor de bougie 
en een bajonetopening voor de lampjes. Zo’n 
geheel voorziet men dan van een blikken kap-
je en schroeft het ergens onder de tank of aan 
het frame vast. 

 
Deze tekst komt uit een oud motorblad. De 
herkomst is de redactie niet (meer) bekend. 
Dit soort tips voor motorrijders zijn heden 
ondenkbaar geworden omdat velen niet meer 
zelf sleutelen. Vraag jij je ook af hoe je de 
schroefdraad in het stalen plaatje maakt? 



12 

 

Andere motorbladen in december 
Hoewel een economische crisis een stel mensen in onze club persoonlijk raakt, 
lijkt het in de motorbladen wel allemaal rozengeur en maneschijn. Gelukkig 
maar. Want als de verbeelding bij de fabrikanten wegvalt, dan is er geen enkele 
reden meer om een nieuwe motor aan te schaffen. En wij hebben dan als lezer 
ook geen lekker leesvoer meer.  

Het valt me op dat er meer keuze is dan ooit. En veel wat ik langs zie komen 
vind ik mooi, prachtig zelfs: afwijkend, eigenwijs, beschaafd, sportief, deftig, 
duur. Er is nooit zoveel keuze geweest. Is je al opgevallen dat zelfs het  uit-
laatsysteem en de achterbrug deel zijn geworden van “de stijl”? 
En toch is er op de achtergrond heel wat gaande dat niets met deze vrolijke 
“art” te maken heeft. Buell sluit zijn poorten, was onderdeel van Harley-
Davidson. Financiers hebben geen zin om weinig tot niets te verdienen, die 
doen zaken op de plek waar de kansen het grootst zijn. 
Het sportmerk MV-Augusta staat in de etalage. Kort geleden door Harley als 
uitbreiding van het “portfolio” aangeschaft, nu al niet meer passend in de 
marketing-strategie. MV is niet failliet, echt innoverend waren ze niet toen ze 

eenmaal een prachtige machine op de weg hadden staan. Harley, dus eigen-
lijk de aandeelhouders, heeft geen zin om tegen hoge kosten een nieuwe mo-
tor op de weg te zetten die feitelijk niet veel anders kan dan wat de concur-
rentie al goed kan maken. Weg met mensen en fabriek. Geld in de zak hou-
den. Ging dat vroeger al niet net zo? Geldschieters zijn in het algemeen geen 
motor- maar geldliefhebbers. En net als bij het motorrijden hoort bij een be-
rijder van geld een valpartij er een beetje bij. Maar een geldliefhebber gooit  

MV Augusta F4 in 750- en 1000 cc uitvoering (vanaf 1998) 



13 

 

liever tijdig het wrakkie aan de kant, dan er lang aan door te knutselen. Geld-
liefhebbers hebben op dat niveau (en niet alleen daar) een behoefte om snel 
geld te maken. Dit is tenslotte het basisidee van het kapitalisme:  “geld moet 
werken”. Afijn, we zullen zien wat 2010 brengt. De merken die actief zijn, 
doen dat met verve. Oude Europese merken als Guzzi en BMW trekken er 
geweldig aan. En het lijkt wel of alle voorbehoud overboord is gegooid. Ik 
zie dingen gebeuren die je tien jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden. 
Het conservatisme is bij de oude merken helemaal verdwenen. Vol in de aan-
val met enorme krachtpatsers, vol elektronica waarbij je de racestand in- of 
uit kunt schakelen. Zo krijgt de heropstapper een pk-kanon van jewelste. Het 
ding is nog redelijk normaal te berijden ook. Hoewel de ontwerptechniek bij 
de grote Franse bedrijven ook volledig in huis is (Renault, Peugeot en vele 
anderen) zie je daar toch geen motormerk (her-)verschijnen. Met de moderne 
ontwerpapparatuur (denk aan computers en elektronisch gestuurde machines) 
is met grote nauwkeurigheid een betrouwbare motor op de tekentafel te ont-
werpen waarbij het risico op een mislukking beperkt blijft. Het gebeurt niet. 
Kennelijk is de 
markt van motoren 
toch ook een emo-
tionele markt. 
Voor een nieuwe-
ling is het lastig 
om die markt te 
veroveren. Waar-
schijnlijk is de 
badge belangrijker 
dan de keiharde 
techniek. En een 
Terrot-badge past 
er niet meer op. 
Ook de meeste 
Fransen kennen dat 
merk niet meer. 

Peugeot 

Het Peugeotlogo prijkt op heel veel scooters bij mijn kinderen op school. Je 
bent helemaal “in” als je op een Peugeot naar school komt. Maar zie je eer-
daags de BMW R1200 RS in de garages van Eerbeek en Wateringen vervan-
gen worden door een Peugeot 108 T? Nee, ook geldliefhebbers zien eenvou-
diger doelen in het verschiet. 
Zeker is dat er een ontwikkeling komt in de elektrische stadsvoertuigen. Laat 
het u niet verbazen als de ontwikkeling vanuit de scooter “beslissend” wordt 
ingezet. In tegenstelling tot wat velen zullen denken, zal niet de auto maar de 
scooter als eerste elektrisch worden aangedreven. Wetgeving (ook lokaal) 
dwingt dat makkelijk af, oplaadpunten zijn makkelijk zijn te regelen. Geruis-

Peugeot LXR; trouwens nog populairder is de Vivacity 
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loze elektrisch aangedreven scooters in de stad, hybride scooters elektrisch 
aangedreven in het centrum en de verbrandingsmotor aan voor een reis wat 
verder weg. 

Terug naar de motorbladen 

Het laatste VMC-blad van december gaf een waarschuwing af. Een onverlaat 
had wat kleine beschadigingen veroorzaakt door gerotzooi aan een gepar-
keerde veteraan. Er werd opgeroepen om samen beter op het oude spul te 
letten tijdens pauzes, in- en uitladen. Het is ons onlangs tijdens een beurs 
overkomen dat een onverlaat een (duur) onderdeel onbetaald meenam. Hoort 
dit bij deze tijd? Ik blijf van mening dat andermans spullen dus van een ander 
zijn. Daar dien je vanaf te blijven. Wist je dat in Kopenhagen (fietsstad van 
de wereld geworden, niet Amsterdam wat velen zullen denken) fietsen 
meestal zonder slot worden geparkeerd? Of dat een achterhoedegevecht is, 
dat weet ik niet. Maar ik vind het wel normaal. Ik denk dat eigenlijk iedereen 
in onze club deze mening deelt. 
Koos Smits geeft in hetzelfde blad een tip die ik je niet wil onthouden. Oldti-
mers met een natte koppeling stuurt hij naar een motorzaak. Die verkopen 
olie die geschikt is gemaakt voor bakken met natte koppeling. In automotor-
smeerolie ontbreken de dopes die de natte koppeling goed laten werken en 
dat geeft een hoop gezeur. De tip kost niets. Heb je een slippende koppe-
ling?, denk aan Koos en stuur hem je positieve ervaring. Het feit dat de VMC 
hiermee komt geeft me vertrouwen omdat de leden daar vele duizenden kilo-
meters rijden. 
Tenslotte doet VMC-er Lex Biermans nog enkele tips waarbij ik zijn eenvou-
dig gemaakte lagertrekker het aardigst vond. Als je wilt lezen hoe hij dat 
fixte, dan moet je naar blz. 31 van clubmededelingen 549 (dec. 2009).        
 
 

Excursie Powerseal 

Powersealen is een coatingproces voor  cilinders van verbrandingsmotoren 
en hydraulische installaties. Jaren geleden stond in een VMC-blad een artikel 
over deze techniek en wat het kan betekenen voor de oldtimerliefhebber met 
een restauratieprobleem.  
 

Op 7 maart 2009 had de Triumph Club Nederland 
voor haar leden een excursie georganiseerd bij 
Powerseal in Nuenen. Plaatsgenoot  Jo Vossen-
berg, die behalve lid van die club, ook actief lid is 
van de CFM, had voor mij geregeld om als legale 
“verstekeling”hieraan deel te mogen nemen. 
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Het opbrengen van een slijtvaste laag op een cilinderwand laag is al langer 
bekend,  bijvoorbeeld hardchroom bij Mobylette en Kreidler. Nikasil is ook 
al langer bekend, bij dit proces is de opgebrachte laag meer keramisch van 
aard. 
Powerseal is zoals gezegd werd, na het verlopen van de patenten hiervan, er 
op doorgegaan en heeft in het huidige proces eigen inzichten en ervaringen 
verwerkt. Erg interessant dus. 

Blinde gietijzeren tweetakt cilinder 

Om wat concrete vragen te kunnen stellen, had ik een gietijzeren blinde 
tweetakt cilinder mee genomen want dat leek mij zo’n beetje het meest extre-

me geval als het om 
de moeilijkheids-
graad gaat. Zo gin-
gen we dus op pad . 
Om niet al te veel 
op te vallen had Jo 
zijn zescilinder 
slagschip van stal 
gehaald. Of moet  je 
dan zeggen “het 
anker gelicht”? 
De excursie werd 
gegeven door de 
Technisch directeur 
van het bedrijf, Mi-
ke van Leenders. 
Allereerst liet  hij 
zien  wat er zoal 
binnen komt om te 
behandelen. Dit zijn  
meest aluminium 
cilinders uit de race
- en sportwereld, 

maar ook de ons meer bekende gietijzeren exemplaren zaten ertussen. Alles 
wat binnen komt krijgt meteen een uniek nummer, waarna alles wat eraan 
gedaan  wordt, met de computer wordt vast gelegd. Dat is nodig om de reke-
ning te bepalen, maar ook om processen te verbeteren als dat nodig mocht 
zijn. Je moet tenslotte wel weten wat je gedaan hebt. 

Aan het werk . . . 

Dan wordt er gekeken of er reparaties nodig zijn .Daarvoor wordt de cilinder 
eerst schoon gestraald. Een keurig gelakte cilinder inleveren is niet handig , 
dat gaat er meteen weer af. Reparaties worden meestal gedaan door laswerk, 
van hoge kwaliteit,  je ziet  er bijna niets van! 
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Daarna worden de benodigde hulpstukken gemaakt die nodig zijn om de slijt-
vaste laag op de juiste plek te krijgen. Daarnaast moeten ook de afdichtings-
vlakken afgeschermd worden want daar wil men geen afzetting. Ook moet 
men de anode, die in de cilinder komt, exact centreren om een gelijke laag-
dikte te krijgen .Wat er te veel is opgebracht moet er ook weer af en dat moet 
met diamant gebeuren! Vervolgens wordt zeer grondig ontvet zoals altijd bij 
galvanische processen. En spoelen natuurlijk, het staat er vol met spoelbak-
ken. 
Aluminium delen worden eerst  verzinkt, anders houdt de volgende laag niet 
goed. En dan  komen we bij het eigenlijke proces: het voorwerp wordt nu 
galvanisch vernikkeld, net zoals sommigen van ons thuis ook doen met nip-
peltjes en handeltjes, alleen heeft dit bad iets bijzonders. Het heeft namelijk 
een speciale toevoeging waardoor het er uitziet als een soort grijze modder. 
Deze toevoeging is onder meer siliciumcarbide, zeg maar chemisch gemodi-
ficeerd zand. 
De meeste van ons hebben siliciumcarbide in huis in de vorm van schuurpa-
pier of siliciumcarbide gebonden met iets tot een slijpsteen. Alleen zijn die 
korrels scherp en niet klein, dit materiaal is zo fijn dat het zowat zweeft in de 
oplossing. En het zal ook wel niet scherp zijn, maar dat is zo niet te zien. 
Eigenlijk  wordt er een nikkellaag op gebracht waarin als het ware de silici-
umcarbide deeltjes opgesloten, zeg maar ingemetseld zitten. Daardoor is de 
opgebrachte laag keramisch van aard geworden. 
Volgens zeggen streeft men naar een laagdikte van 0.2 mm, waarvan zo’n 0.1 
mm met slijpen er weer afgaat om zuiver aan de maat te komen. 
Dikkere lagen zijn wel mogelijk, wat handig is als er geen overmaat zuiger 
meer is. Overigens worden ook koppelingsplaten volgens dit proces gecoat, 
wat vreemd lijkt want in een cilinder wil men liever geen frictie en bij een 
koppelingsplaat weer wel. 

En de tweetakt cilinder? 

De “blinde” werd door de aanwezigen uitgebreid bewonderd (waarvan, welk 
bouwjaar?) De deskundige legde uit dat het proces ook voor zo’n cilinder 
toepasbaar zou zijn, alleen moet er extra aandacht besteed worden aan de 
doorstroming van het elektrolyt in zo’n blinde cilinder in verband met de op-
gebouwde laagdikte boven- en onderin. Ook is extra opbouw op de poort 
randen een punt van aandacht. 
Zelf achteraf prutsen met een vijltje kan niet meer, het is te hard, uitbreken is 
het gevolg. 
Wie “tunen” wil, die moet dat vooraf doen, want na de behandeling moet 
alles met diamant bewerkt worden. Blijft de vraag, wat kost zoiets nou? Voor 
de getoonde cilinder werd, met het nodige voorbehoud, een bedrag van zo’n 
180, euro genoemd als de zuiger aangeleverd wordt.. Wat kost het verbussen 
en op maat brengen van een cilinder eigenlijk? 
Meer informatie (veel gestelde vragen) op: www.powerseal.nl/faq.php. De site toont trots 
sponsoring in wegrace, powerboat en motocross. 
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Tank van binnen “coaten”: de voorbereidingen 
Bij het in gebruik nemen van een tientallen jaren oude benzinetank loop je 
meestal tegen het probleem aan dat het voorwerp van binnen vuil is en de bo-
dem, maar vaak ook de zijkant, onbedoeld voorzien is van een laagje roest. Hoe 
krijg je vuil en roest uit de tank? 

Vuil en vet 

wordt vaak verwijderd met een oplosmiddel zoals benzine. In een oude Peu 
waren we al eens getuige van een clublid die de tank daarna goed ingepakt in 
de betonmortelmolen heeft laten draaien. In de tank deed hij dan, naast het 
oplosmiddel, scherpe/harde voorwerpjes (boutjes/kiezeltjes/schroeven) die 
dan rustig hun werk doen. 

Roest 

Als je een benzinetank moeten ontroesten, schrijft Wim Janssen ons, dan zul 
je dat waarschijnlijk doen met een verdunde oplossing van fosforzuur. Als de 
tank goed vol zit, komt het niet zo nauw hoe lang die blijft staan. Het wordt 
lastiger als je ‘m daarna wilt gaan “coaten”. De tank moet dan gespoeld wor-
den tot die van binnen zuurvrij is. Daarna moet de tank weer leeg- en droog 
gemaakt worden.  
Dat lukt haast niet zonder dat er dan weer wat vliegroest ontstaat. Er blijft 
altijd wat water achter, misschien wel 25 ml. Spoelen met spiritus helpt wel 
wat, maar niet volledig omdat  spiritus nu eenmaal 85% alcohol bevat en de 
rest water is. 

Water 

Stel: het restant is 25 ml water en we doen er 200ml spiritus bij dan wordt het 
volume dus 225ml, waarvan dan 25+30=55ml water is. Bij leeg gooien blijft 
er weer 25ml volume over, die dan; 25/225 X55=6,1ml water bevat. Dat is al 
een stuk minder, maar nooit komen we onder de hoeveelheid die 25ml spiri-
tus zelf bevat, namelijk  3,8ml. 

Aceton 

Misschien is dat nog wel te veel om op te coaten, vooral ook aangezien dat 
water meestal in de naden blijft zitten. Wim lijkt het beter om het dan om 
spoelen met aceton. Sommige bouwmarkten hebben het wel (Karwei). Op de 
zelfde manier rekenen levert na 3x spoelen een restant water op van 0,03ml, 
100x beter! Ook verdampt aceton een stuk sneller. Kookpunt aceton is 58 
graden , spiritus kookt bij 78 graden. Als we eventueel wat mochten knoeien 
van de kunsthars die voor de coating nodig is kunnen we aceton gebruiken 
om de boel schoon te maken. Maar oppassen met lak. 
Maar oppassen met lak. 
Bij een dergelijke behandeling is het logisch dat eerst de tank van binnen 
wordt behandeld voordat de buitenkant wordt verfraaid. Helemaal schoon en 
klaar? Zorg ervoor dat de tank afgemonteerd, gevuld met benzine en benzi-
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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) 

nekraantje (en alles wat er verder aan hoort te zitten) en laat ‘m zo enkele 
dagen op een tafel staan. Benzine is een raar goedje. Als er geen benzine naar 
buiten sijpelt via koppelingen, haarscheurtjes, soldeernaden en kraantje en er 
ook geen benzinegeur is te bespeuren, dan lijkt de tank betrouwbaar genoeg 
om de buitenzijde onderhanden te nemen. 
Het is al vaker gezegd: zijt erg voorzichtig met oplosmiddelen en benzine. 
De explosiegrens is niet bij benadering te schatten, werk in ieder geval buiten 
en zorg dat statische elektriciteit geen kans krijgt. Roken deed je toch al niet! 
Bij een dergelijke behandeling is het logisch dat eerst de tank van binnen 
wordt behandeld voordat de buitenkant wordt verfraaid. Helemaal schoon en 
klaar? Zorg ervoor dat de tank afgemonteerd, gevuld met benzine en benzi-
nekraantje (en alles wat er verder aan hoort te zitten) en laat ‘m zo enkele 
dagen op een tafel staan. Benzine is een raar goedje. Als er geen benzine naar 
buiten sijpelt via koppelingen, haarscheurtjes, soldeernaden en kraantje en er 
ook geen benzinegeur is te bespeuren, dan lijkt de tank betrouwbaar genoeg 
om de buitenzijde onderhanden te nemen. 
Het is al vaker gezegd: zijt erg voorzichtig met oplosmiddelen en benzine. 
De explosiegrens is niet bij benadering te schatten, werk in ieder geval buiten 
en zorg dat statische elektriciteit geen kans krijgt. Roken deed je toch al niet! 
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Agenda 
10 januari 2010 Moto Rétro Marche-en-Famenne 
Institut Saint-Roch, Marche-en-Famenne, België 
Open vanaf 09:30 uur;  €4,00; DAMES GRATIS ENTREE 
 

16 en 17 januari 2010 Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen 
Open 10 tot en met 17uur; €10,00. De Clubs en demonstraties 
kunt U vinden in de EVENTRON. De CFM is aanwezig met een 
Clubstand met nieuwe bemanning!!  
 
6 en 7 Februari 2020, Moto Retro Wieze (B) 

Oktoberhallen, Wieze, van 9.30—18 uur 
Thema deze keer: BMW. Entree Euro 9,00. Op de website vind je een kor-
tingsbon. Info: www.motoretrowieze.be 
 
Zaterdag 27 februari 2010, Ruilbeurs Oude Motoren Schilde (B) 
VMC Early riders 
Lindenstraat 10, Schilde. Van 9—17 uur 
Website: www.earlyriders.be 
 
5, 6 en 7 maart 2010 
Vehikel Oldtimermarkt 
Vrijdag open van 14:00 uur tot en met 20:00 uur 
Zaterdag en zondag open van 10:00 uur tot en met 17:00 uur 
Internet: Vehikel Oldtimermarkt. E mail: info@vehikel.com 
 
20 maart 2010* Sleuteldag Heerde  
(*datum wordt bevestigd via een aparte mailing met programma en inschrijf-

formulier (wordt half febr. verzonden) 
 
 
Zaterdag 13 maart, Moto Retro Leuven (B) 
Brabanthal, Leuven. Op E40 afrit 23 komende van Luik. 
Veel aanbod particulieren. Dit jaar: standhouders: gratis stand ! 

Entree: Euro 8,=. Kortingsbon op de website. 
Tel: +32 475 58 08 87 
Info: www.motoretrowieze.be 
 
Zaterdag 27 maart 2010 Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden. 
Open 8 tot en met 16 uur. Entree euro 4,00. Internet: Motormarkt Hardenberg 
 
 
5 juni 2010 Open dag CFM-DocumentatiecentrumCFM-DC Oosterhout 
(De Wetering 69; zie kaartje volgende bladzijde) 
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29 en 30 mei 2010  
coupes moto legendes in Dyon  
 
 
27, 28 en 29 augustus 2010 
Vehikel Oldtimermarkt 
Vrijdag open van 14 uur tot en met 20 uur 
Zaterdag en zondag open van 10 uur tot en met 17uur 
Internet: Vehikel Oldtimermarkt. E mail: info@vehikel.com 
 

 
11 september 2010 Jaarrit CFM “Ravenstein” 
Voor liefhebbers kampeerweekend vanaf vrijdagavond 10 sept, 
zondag tweede (korte) rit. 
 
 
 
25 september 2010 Woerden “Exercitieterrein” + “Kaasrit” 
Stand CFM aanwezig 
 
 
 

Zaterdag 2 oktober 2010 Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden 
Open: 8 tot en met 16 uur. € 4,00. Internet: Motormarkt Hardenberg 
 

 
9 oktober 2010 
Kennisdelendag CFM Oosterhout 
(De Wetering 69) 
 
 
 
30 oktober 2010 
Jaarvergadering (Kootwijkerbroek) 
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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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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) 
 

Uit de mailbox: wat moet ik doen? 
Ik ben al een aantal jaren in het bezit van een Motoconfort T1V2 uit circa 1938. 
Alleen zit ik met het probleem dat ik helemaal geen papieren of wat ook maar er 
bij heb, hooguit een originele fabrieksfolder en aankoopnota van vorige eige-
naar.  

De motor is nog helemaal origineel en moet dus eigenlijk gerestaureerd wor-
den. Wie zou me kunnen vertellen wat ik het best kan doen om aan een ken-
teken te komen en wat de kosten hiervoor zijn? Ik zit in tweestrijd, of houden 
en erop gaan rijden of verkopen. 
Met motorgroet, Hilbert de Jong.   
 
Ton antwoordt: wanneer hij helemaal origineel is, is dat heel mooi. Dan heb je 
eigenlijk aan de fabrieksfolder (waarmee je aan kunt tonen wat voor motor het 
is) te samen met de aankooprekening al genoeg voor de keuring. 

Echter: hij moet wel goed zijn voor gebruik op de weg. Dat betekent dus 
eerst restaureren of reviseren, daarna pas voor de keuring. Er valt bij mij niet 
direct een muntje om wat voor motor het precies gaat, cilinderinhoud, twee- 

 

 
Le Boisseau  
Contrariant  

 
Documentatie 

Centrum 
CFM 

 
De Wetering 69, 

4906 CT Oosterhout 
 

06   36 20 00 14 
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of viertact? Ongetwijfeld is er in ons archief van onze club in Oosterhout het 
een en ander over te vinden.  
Misschien is het een optie wanneer je met de motor naar de Sleuteldag komt 
op 10 oktober. Dan kunnen we de motor bekijken, een advies geven over de 
restauratie of revisie  en we hebben gelijktijdig er ook een onderwerp bij. 
Misschien kun je een of meer foto's maken en die naar mij toe sturen. Kan ik 
mij alvast een beeld vormen. 
Stuur een en ander maar rechtstreeks naar mijn adres. Ik stuur het dan even-
tueel wel door. Laat even weten of je naar deze Sleuteldag komt; dan kunnen 
we hier verder over afspreken en eventueel iets regelen 
Tot horens. 
Namens de CFM, 
Ton Dorland 
 
Hilbert reageert: Hallo Ton en Rien en natuurlijk de rest van het ik denk het be-
stuur van CFM, bedankt voor jullie mail en ik begrijp dat jullie zo even geen idee 
hebben over wat voor soort motor het gaat. Ik zal proberen hieronder het een 
en ander uit te leggen, misschien moet je bepaalde stukjes wel 3x lezen, maar 
goed dat mag de pret niet drukken. 

 
Wat ik wel heb is de folder uit 1938 waarop de motor goed te zien is 
Het is gelijk de 1e motor (1 CV 100cm3), als ik de folder goed begrijp, (mijn 

Frans is ongeveer nul komma nul), heb ik type T1V2. maar mijn motor heeft 
3 versnellingen en die andere nummers maar 2 of geen, oh ja het is dus een 2
-takt motor met 100 CC. 
Zoals ik al geschreven had, heb ik deze motor (Motoconfort), al zeker 15 jaar 
in de garage staan, destijds ooit gekocht op Vehikel in Utrecht van een Frans-
man. 
Omdat ik al een soortgelijke motor had en ook nog steeds heb, (deze had ik 
ooit eens van iemand in Zwolle gekocht en ook zonder papieren) alleen is dit 
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het broertje of zusje met het merk Motobécane, maar verder wel zelfde frame 
en tank maar toch op een aantal toch kleine verschillen na met de Motocon-
fort die ik toen nog niet had, en aangezien de Motobécane niet compleet was 
toen op zoek ben gegaan naar onderdelen en ook een aantal onderdelen wel 
gevonden in het eerste jaar. 
 
Zo kwam ik in Utrecht de bewuste fransman tegen en die had de Motoconfort 
te koop en heb ik dus gekocht toen voor ik dacht 600 gulden. 
Ik dacht dus dat ik een leuke motor had gekocht waarvoor ik gelijk een hele 
berg onderdelen die ik daarvoor (voor de Motobécane) had gekocht, totdat je 

goed gaat kijken en vergelijken, de Motoconfort is de luxere versie van de 
Motobécane en heeft dus een aantal verchroomde onderdelen die bij de Mo-
tobécane zwart zijn gespoten. Op zich nog niet een probleem, maar goed ik 
heb er in de jaren die daar op volgden eigenlijk helemaal niets meer aange-
daan en zo heeft het hele spulletje in de garage gestaan, ik had ondertussen 
mijn motorrijbewijs gehaald en een moderne motor aangeschaft en daar een 
aantal jaren op gereden. 
 
Voor een aantal weken terug kwam ik de motorfietsen weer tegen in de gara-
ge, en omdat ik beide motoren in verband met ruimtegebrek gesloopt had en 
delen op zolder had bewaard en in de garage, begon op de een of andere ma-
nier het toch weer te jeuken om dat ouwe kreng eens in elkaar te monteren en 
eens te kijken hoe of wat. Zo gezegd zo gedaan en inmiddels heb ik de motor 
ook al aan het lopen gehad, Ik had ooit al eens nieuwe lagers in het blok en 
versnellingsbak gemonteerd omdat ik daar gemakkelijk aan kon komen. 
 
Ook ben ik onlangs er achter gekomen dat helaas in de Motoconfort niet het 
originele voorwiel zit, maar een ander wiel van een bij mij onbekend merk, 
omdat het achterwiel behoorlijk roestig is heeft een vorige eigenaar het (ooit 
verchroomde) , voorwiel zwart geschilderd, zodat het niet opvalt met het ver-
roeste originele achterwiel. 
Ook paste de borgingsstift (ik weet de naam zo even niet) die vast gelast zit 
aan de voorvork en voorkomt dat de remtrommel mee gaat draaien tijdens 
remmen, niet in dit niet originele voorwiel, en is dus door een voorgaande 
eigenaar maar afgezaagd helaas, dit is gelukkig gemakkelijk te herstellen, en 
anders heb ik nog wel een reserve vork liggen alleen niet in de juiste kleur 
(zwart met roestbruine plekken). 
Wat ik ook nog heb is van de Motobécane een set wielen, alleen zijn deze 
dan zwart gespoten zoals Motobécane dat toen deed, het enige dat hieraan 
ontbreekt zijn voor het achterwiel de remschoentjes, maar dat lijkt me ook 
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geen groot probleem. 
De remschoentjes van het originele Motoconfort wiel passen helaas niet om-
dat deze een grotere diameter heeft van remtrommel, dus ik zit eraan te den-
ken om dan maar de wielen van de Motobécane te monteren, inmiddels heb 
ik twee nieuwe buitenbanden en binnenbanden en velglinten besteld ( 600 x 
55 C 24 x 2 1/4 ). 
Verder is van het Motobécane achterwiel het kleine kettingwiel, waarmee je 
als het nodig is de motor kunt fietsen of aanfietsen, niet goed, maar met een 
beetje geluk kan ik dat overzetten van het Motoconfort achterwiel. 
Wat er dan nog ontbreekt is een zadel zoals op de folder is afgebeeld, nu zit 
er een leren fietszadel op, maar ook dit is volgens mij wel te vinden. 

Tsja wat een kort verhaaltje moest worden  

is toch langer geworden dan ik zelf dacht, maar goed ik hoop dat jullie nu 
een beetje idee hebben waar ik mee bezig ben. 
Mijn bedoeling is in eerste instantie om een kenteken bij de motor te krijgen 
en dan wil ik de motor zo houden als dat ie nu is, alleen goed poetsen en pro-
beren hem in takt te houden, ook al is veel van de lak en chroom erg slecht, 
"een lap met olie erover" beschermt de motor ook wel denk ik, en het is toch 
ook niet de bedoeling om hem in de regen te gebruiken, (mooiweerrijder noe-
men ze dat ook wel . . .) 
Ik zou eventueel 10 oktober wel naar Oosterhout kunnen komen en de motor 
etc. mee kunnen nemen in de auto . . . . 
 

Weer beter 
Zoals jullie vernomen zult hebben, ben ik enige maanden wegens ziekte uit 
de running geweest. Inmiddels ben ik hersteld en ben alweer enige weken 
aan het werk. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling in 
de vorm van kaartjes, telefoontjes en bloemstukken. 
In deze periode heeft Paul Jonkman de honneurs waargenomen voor wat be-
treft het redactionele werk aan de Peu. Paul, hiervoor hartelijk dank. 
Vanaf het maart nummer zal ik zelf het werk aan de Peu weer hervatten. 
Tot ziens weer op een van de clubevenementen , te beginnen op de beurs in 
Rosmalen.  
Verder wens ik een ieder een voorspoedig en gezond jaar 2010 toe. 
 
Jan Horsman 
Redacteur CFM 
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Verslag Beurs Ranst 
Door: Jan Horsman 

 
Het was alweer een 
tijd geleden, dat ik 
naar een beurs in 
België was geweest. 
Begin december is er 
altijd een beurs in 
Ranst, waar ik nog 
niet eerder geweest 
was. Ranst ligt in de 
buurt van Antwer-
pen, vanuit Helmond 
een uurtje rijden. De 
beurs vindt plaats in 
een loods even voor 
Ranst. Het staat aan-
gegeven, dus niet moeilijk te vinden. De entree bedraagt slechts vijf euro. 
 
Op de beurs vindt je onderdelen, complete motorfietsen en bromfietsen in 
een geslaagde verhouding. Geen overdaad aan bromfietsen of Japanse onder-
delen, voor iedereen is er wel wat te vinden. 
Zoals te verwachten is het aanbod aan Belgisch materiaal wel wat meer dan 
in Nederland, maar overheerste niet. Qua omvang en opzet is deze beurs on-
geveer een beetje vergelijkbaar met de beurs in Barneveld. 
Ik heb even wat vraagprijzen genoteerd van het aanbod aan motorfietsen: 
 
- Magnat Debon 350 zk 1930 2250,= 
 (ongerestaureerd, redelijke staat, compleet) 
- Favor tweetakt jaren 20 800,=‘ 
 (Geen spatborden en carburateur) 
- Terrot Lutin bromfiets geen prijs 
- Gillet 250 tweetakt jaren ‘50  1650,= 
 (redelijke staat) 
- Kreidler bromfiets ‘65  895,= 
 (netjes) 
- Gillet 500 zk jaren ‘50 2650,= 
 (mooie staat) 
- Sparta 250 met Victoria blok  was al verkocht 
 
Zoals je ziet, toch ook nog redelijk wat Frans aanbod. Ook trof je hier en daar 
wel wat Franse onderdelen, maar het meeste nog bij ons clublid Hans van der  

Gezellige beurs in Ranst 
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Greft, die daar met een 
stand stond. Verder 
vindt je altijd wel wat 
aparte dingen op een 
beurs, waarvan ik het 
niet kan nalaten om 
deze te noemen: Zo zag 
ik ergens een Terrot 
tweetakt blokje uit de 
jaren ‘20, met water-
koeling op de cilinder-
kop. Vermoedelijk een 
stationair motor ge-
weest. En een drieper-
soons tandem fiets zie 
je ook niet elke dag. 
Verder werden er veel fietspompjes aangeboden. Je snapt niet waar dat alle-
maal vandaan komt. 
Al met al een leuke beurs, met een gevarieerd aanbod. Ook de prijzen van de 
consumpties zijn heel redelijk. Een euro voor frisdrank of koffie is toch niet 
teveel. En een biertje voor ander halve euro laat je ook niet staan. Ik zag ten-
minste diverse mensen met een Westmalle. ‘s Lands wijs, ‘s lands eer zullen 
we maar zeggen. 

Clublid Hans van der Greft met een stand met Franse onder-

Nette Magnat-Debon 350 zk 1930, te koop voor Euro 2250,= 
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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. 


