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Bij de voorpagina: 
Uit “La Revue Motocycliste” 1922: 
Presentatie van de Gnome & Rhône 500 cc zijklepper met zijspan. 
(Ingestuurd door Christ de Graaf) 
 
 
 
Bijlagen: 
- Inschrijfformulier Jaarrit Dieden (Ravenstein) 
- Ledenlijst 
 

Sluiting kopij:  Uiterlijk 10 oktober 2010 of bel! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm-redactie@kpnmail.nl 
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“B3PUB33P110” 

Bij het maken van de titel hoorde ik alle CFM’ers al roepen : wat!!!! 
Ja, soms komt er een vraag binnen in het DC waarvan je denkt: zo ge-
beurd!! 
Een clublid zocht nadere informatie over zijn Terrot PU.  
Al snuffelend, bladerend vindt je in het algemeen wel iets. 
Zeker van Terrot, daar is volop documentatie van. Ja, dat dacht ik. 
De Terrot PU is een iets ander verhaal. 
Door: Rien Neels 
 
In « Toutes les Terrot »  komt de PU voor in het jaar 1933 en 1934. 
225 cm³, 3pk,  59 * 82 mm [B * S] etc. Waarom maar voor zo’n korte tijd 
gefabriceerd? Verder zoekend in het FORMIDABELE BOEK van Bernard 
Salvat, Cycles Motos Terrot, kwam iets tegen. 
Chapitre 9, hoofdstuk 9, « La traversée des années de crise ». 
« La PU, une moto pour des temps de crise ». 
Ja, de geschiedenis herhaalt zich !!. 
 
Terrot maakte de PU als antwoord op de goedkopere modellen van Peugeot 
de P110, 215 cm³ en van Motobécane de B3, 249 cm³, of de B33, 222 cm³. 
Er werd voor deze korte periode een nieuwe motor ontworpen, zoals frame, 
motorblok en leverbaar met of zonder verlichting 
De PU is gemaakt voor de Salon van oktober 1933 en koste 2990 francs 
Français, 585 francs minder dan de OLG. 
 
Deze motor heeft alleen in de catalogi van 1933 en 1934 gestaan volgens het 

De PU 225 cm3 



4 

 

De P110 222 cm3 

boek van Bernard Salvat. 
 
Is er dan ook een P110 binnen de CFM, ja ik weet er eentje te staan. 
Het wordt nog gekker: ook is er een B33 binnen de Club aanwezig. 
Naar aanleiding van bovenstaand verhaal weten we waar de titel op slaat: 
B3, B33 voor modellen van Motobécane, P110 voor een Peugeot en de PU is 
u nu allen bekend. 
 
En we zijn weer een stukje motorhistorie rijker. 
 
Rien (beheerder documentatiecentrum) 
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Jaarrit 2010 , Dieden 10-11-12 september 

 
Deze keer in Brabant/Gelderland in het Maasgebied, dus met veel dijkwegen. 
De start is vanuit minicamping Laurenshoeve Poelstraat 3 in Dieden (vlak bij 
Ravenstein). 
Deze mini camping heeft groepsaccommodatie en er is genoeg plaats om 
aanhangwagens en trailers te parkeren. Het dorp is klein en heeft geen win-
kels. Die zijn er wel in Ravenstein, zo’n 4 km er vandaan. 

De route is ook geschikt voor langzame motoren, er komt slechts ‘n enkel 
stoplicht in voor en desnoods kan er probleemloos een lus van 20 km afge-
sneden worden als dat beter uitkomt. Uiteraard zal er een bezemwagen zijn 
en zonodig enige technische ondersteuning bij kleine problemen. De lengte 
van deze rit is ongeveer 118 km. 
 
Zaterdagochtend is er om 9.30 uur koffie-met voor deelnemers en supporters 
van de motorhelden. Vooraf zal er een korte bespreking zijn over de komen-
de rit die dan van start gaat om 10.30 uur.  
Halverwege is er een rustpunt en lunch en is er ook nog wat te bezichtigen. 
(Het is er warm, overdekt, en WC aanwezig.) 
Niet-rijders hoeven alleen de Maas over te steken (fiets-voet veer ) om  er 
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dan ook bij te zijn. 
Anders is er nog Ravenstein waar dan festiviteiten gaande zijn en het vlak-
glas museum de moeite waard is om te bezoeken of anders de tuinen van Ap-
peltern aan de andere kant van de Maas. Terug van de rit kan er nagepraat 
worden in het “bruin cafe“ en is er om ongeveer 18.00 uur een maaltijd voor 
diegenen die zich daarvoor opgegeven hebben. 
 
Zondag is er voor liefhebbers nog een ritje gepland van zo’n 78 km. 
Deze is ook geschikt voor “alle leeftijden” en onderweg is er een eenvoudige 
lunch. 
 
Vrijdag: u kunt ook op vrijdagavond al naar de camping rijden. Vanaf 17.00 
uur is er iemand van de organisatie aanwezig. 
 
Uiteraard zijn er kosten aan de organisatie hiervan verbonden. 
Deelname aan de Zaterdagrit is  8 euro p.p. 
Daarvoor krijgt U koffie,’n lunch, toegang tot een bezienswaardigheid en 
twee consumptiebonnen voor het “bruin cafe”. 
Doet U mee met de maaltijd dan is dat 17.50 euro p.p. 
Dit zal zijn in de vorm van een buffet. 
De rit van Zondag is 3.50 euro p.p. 
Hopelijk zijn er veel liefhebbers voor dit weekend. 
 
Uiteraard is deelname voor eigen risico, de CFM en de organisatie zijn in 
geen enkele vorm aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die de 
deelnemer oploopt tijdens de rit of op de camping. 
 
Informatie Camping: 
Minicamping  Laurenshoeve. 
L. van Boxtel 
Poelstraat 3 ,  5371 KJ Dieden/ Ravenstein. 
Tel: 0486 412166, Fax: 0486 415326 
E-Mail:  laurenshoeve.st @wanadoo.nl 
Website: http://www.laurenshoeve.nl 
 
Reservering en betaling van uw campingplaats moet u zelf doen. 
Als u daarbij vermeldt dat u bij “Club Franse Motoren” hoort, dan komen we 
bij elkaar te staan. 
 
 
Aanmeldingen voor 20 augustus naar: 
W. Janssen,  Gelissenstraat 18 
5344JV  Oss 
Tel: 0412 648547 
E-Mail  wpajanssen@online.nl 
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Route naar de camping in Dieden: op de A50  afslag 17 Ravenstein 
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Kennisdelendag, zaterdag 9 oktober 

 

Op zaterdag 9 oktober houden we weer een Kennisdelendag in het privé mu-
seum van Rien Neels in Oosterhout. 
Het programma wordt dit keer verzorgd door Paul Jonkman en 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 • Lakspuiten 
 Wat komt er bij kijken om zelf te spuiten, uitleg en demonstratie. 
 • De elektrische installatie 
  De ontsteking is al vaker aan bod geweest. Deze keer alles over de rest 

van de elektrische installatie op de motor. 
       Heb je een probleemgeval met het elektrisch, neem dat dan gerust mee. 
 
Er kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen. 
Ik noteer en selecteer de ingekomen aanmeldingen op datum en tijdstip en de 
eerste veertien mogen komen naar de Kennisdelendag in Oosterhout. 
 
U kunt zich aanmelden bij Richard v.d. Plas tel 0297-540104 of per email:  
rvdplas23@hotmail.com. 
 
 
 
Adres: 
Wetering 69 (dit is op een industrieterrein), 4906 CT Oosterhout 
 
 
Route vanaf A59: 
- Neem op de A59 afslag 33, Oosterhout. 
- Je zit nu op de Statendamweg. 
- Vervolg deze weg tot de afslag naar links: Den Hout / Weststad. 
   (bij Shell pomp) 
- Je komt nu op de Bovensteweg. 
- Bij de verkeerslichten naar links. ( bij Opelgarage) 
- Rotonde 3/4 nemen. 
- Eerste weg rechts, Wetering, bij Gloudemans en de Hoog. 
- In de bocht naar links ga je rechts het terrein op. 
 ■ 
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Nationaal Veteranentreffen Woerden 

Zie ook: nationaalveteraantreffen.com 
Ieder jaar vindt in september in Woerden het Nationaal Veteraan Treffen 
plaats. Het is een evenement met internationale allure, waar jaarlijks vele 
duizenden deelnemers en liefhebbers van klassieke twee & driewielers op 
af komen. Alleen al de deelnemende voertuigen vormen die dag een waar 
openluchtmuseum. Er is en uitgebreide beurs waar vele gebruikte onderde-
len te vinden zijn, de traditionele “Kaasrit” wordt verreden en er is een 
prijsuitreiking voor diverse categorieën motoren en bromfietsen. Daarnaast 
geven vele merkenclubs acte de presence en zijn demonstratiestands en kra-
men met informatie. Bezitters van een klassiek voertuig van 25 jaar of ou-
der, die zich bij de ingang melden, hebben gratis toegang. Anderen betalen 
een geringe entreeprijs. Traditiegetrouw vindt dit evenement plaats op het 
exercitieterrein middenin het centrum van Woerden, ditmaal alweer voor de 
20e keer. 
Al weer vele jaren is onze club met een clubstand aanwezig, waar u clubge-
noten kunt ontmoeten, in documentatie kunt rondsnuffelen, naar oude mo-
toren kijken, enzovoort. 
 
Tot ziens in Woerden 
op zaterdag 25 sep-
tember. 
 
Overigens is de web-
site van het evene-
ment geheel ver-
nieuwd. 
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Effe noar Geffe (zondag 5 september) 
 
Onlangs kregen we een uitnodiging om als club deel te nemen aan de Boere-
mert in Geffen (N.B). Dat is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste 
zondag van september (dit jaar 5 september) met oude ambachten, landbouw-
werktuigen, een uitgebreid kinderprogramma, muziek en theater, veel dieren 
en zoveel meer. Dit evenement trekt altijd veel bezoekers, de top was 30.000 
bezoekers. 
We werden uitgenodigd om een 
stand met oude Franse motoren 
in te richten en dat leek ons wel 
leuk om een keer te doen. We 
staan met de stand naast vierwiel
-techneuten , auto’s en tractoren, 
lekker technisch dus.  
Het streven is om een stand met 
ongeveer tien motoren in te rich-
ten, maar meer kan ook. Er is aan 
ruimte geen gebrek. 
Wij, Christ, Jos, Wim en Rien, 
nemen onze motoren mee. Ook 
een aantal andere leden hebben al 
toegezegd een motor mee te ne-
men. 
Als je ook zin hebt in een leuke 
dag, geef je dan op bij Christ de 
Graaf. 
 
Als je deelneemt, dan is de entree 
(ook voor je gezin) gratis. Het 
opbouwen begint vanaf  6.00 uur ‘s morgens. 
Vanaf 9.30 uur komt er al publiek. Dus dan moet de stand klaar zijn. 
Het programma loopt door tot 17.00 uur.Voor de standhouders is er dichtbij 
een aparte parkeerplaats. Je hoeft niet bang te zijn, dat er iets met je motor 
gebeurt. Bij toerbeurt zit er steeds minimaal een van ons op de stand. 
 
Geffen is te bereiken vanaf de A59 tussen Den Bosch en Nijmegen. 
Meer informatie vind op de website:  www.effenoargeffe.nl 
 
Tot ziens in Geffen, 
Christ de Graaf,  Jos van Bergen 
Wim Janssen,  Rien Neels 
 
Voor deelname kun je je melden bij Christ de Graaf. 
Tel:  0168-45.30.57      Email:  c.m.de.graaf@home.nl 
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Verslag sleuteldag 20 maart 2010 

Vroeg op, en dat op zaterdag. Vlug in de wagen gestapt en al ontbijtend naar 
Heerde gereden. Met een oude Gazelle (jaja geen Fransman helaas, maar wel 
vooraf permissie gevraagd) achterin de Berlingo. En met een benzinetank. Nou 
is die Berlingo wel een Fransman, dus dat was dan nog iets ter compensatie. 

 
Bij de firma Metaalmorfose aan-
gekomen werden we welkom 
geheten door Marius Brouwer en 
zijn mannen, en in de kantine 
was koffie te verkrijgen zoveel 
men wilde. 
 
Er was een hele fraaie opkomst, 
zeker 30 a 40 man dankzij de 
oproep tijdens de laatste ALV in 
Barneveld. Bij een kleine op-
komst kun je je afvragen of het 
evenement wel doorgang moet 
vinden. De oproep was gelukkig 
niet aan dovemans oren gericht. 
 
Kort na aankomst gingen we met een hele delegatie op excursie bij Galviron 
BV te Vaassen, specialist op het gebied van het opnieuw verchromen van 
oude onderdelen. Er komt nog heel wat bij kijken. Van ontchromen, goed 
afbijten en ontvetten via verkoperen en flink vernikkelen uiteindelijk naar het 
laatste: een dun laagje chroom op het nikkel. 

 
Daar heb ik de Eysink Jubileum 
tank achtergelaten (alweer geen 
Fransman). Die was volgens dit 
bedrijf prima te behandelen. Ik 
ben benieuwd. Over ongeveer 6 
weken hoop ik het resultaat te 
mogen aanschouwen. De prijs is 
weliswaar behoorlijk, maar dat is 
iets dat je weet. En eigenlijk valt 
het misschien dan toch wel mee. 
Er zijn nog hogere prijzen. 
 
 

Vervolgens weer terug naar Me-
taalmorfose alwaar flink gewerkt 
werd aan carteronderdelen, las-

Aftrap sleuteldag door Ton en Marius 

Op bezoek bij chromerij Galviron in Vaassen: 

uitleg door de eigenaar. 
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werk aan tanks en 
frames. Even later 
gingen de mensen 
met uitlaat uitda-
gingen naar Lon-
don Exhaust Sys-
tems BV, dat van 
Hilversum naar 
Heerde is verhuisd. 
Ook hier zwaait 
Marius de scepter 
en er wordt indruk-
wekkend werk af-
geleverd. Ja ook 
hier weer heel wat 
opgestoken. 
Een uitlaatsysteem 
voor een zespitter 
Sei of Honda ra-

cer? Geen probleem! 
Of een uitlaat voor een voertuig van een eeuw waar nog nauwelijks iets van 
bekend is? Ook dat wordt gemaakt. 
 
Enkele mensen konden hier dan ook 
goed geholpen worden. 
De Gazelle met 60 cc ILO motortje 
miste een uitlaat. Deze was in de loop 
van 78 jaren verloren gegaan. Aan de 
hand van illustraties uit een Gazelle 
jubileum boek van 1967 had ik een 
“full size” reconstructie gemaakt. En 
werd in een mum van tijd een perfect 
halffabricaat gemaakt, een pijp van 30 
mm doorsnede met een bocht in de 
juiste hoek. 
 
In die pijp zat vroeger al niks behalve 
in het midden de bewuste bocht. Nu 
alleen nog het resultaat passen en de 
pijperij op de juiste lengte maken, en 
het uiteinde op dezelfde manier als 
vroeger dichtknijpen. 
 
Teruggekomen bij Metaalmorfose 
wachtte eenieder een prima lunch, 

Laswerk door een van de experts van Metaalmorfose. 

Zelfwerkzaamheid: hier Henk de Bruijn aan 

de slag. 
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broodjes in alle soorten en smaken en dito beleg. Ik was goed geholpen en na 
hier en daar nog een praatje te hebben gemaakt, ben ik met een goed gevoel 
wat vroeg naar huis gegaan. Ik had dezelfde dag nog verplichtingen bij een 
andere club. Wat misschien belangrijker is, is de gezelligheid onder elkaar. 
En die was er.. 
 
Marius hartelijk dank voor de gastvrijheid en het behulpzaam zijn + de speci-
ale service die je mij nog hebt verleend! 
 
Verder dank aan Ton Dorland vanwege een stuk voorbereiding en de overige 
aanwezigen vanwege de gezelligheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Michael van Asten 

Chroomtip 

Onlangs was ik met een excursie naar de firma Galviron, verchromerij te 
Vaassen geweest. (Zie verslag sleuteldag). Dit adres levert mooi werk en ik 
heb er een tank achter gelaten om opnieuw te laten verchromen. 
Hierbij een tip wat u het beste kunt doen als u uw opnieuw verchroomd 
werkstuk ophaalt. 
 
Om kort te gaan, werkstukken ondergaan allerlei behandelingen in diverse 
baden. Dit zijn doorgaans agressieve zuurbaden. 
Om te zorgen dat werkstukken mooi blijven en een tank, uitlaat of stuur niet 
doorroest vanwege achtergebleven zuurresten in de holle ruimten, is het aan 
te bevelen om sporen van zuurresten (denk aan naden) met een soda oplos-
sing te neutraliseren. Dit wordt vanwege de hoeveelheid opdrachten en de 
extra verloren tijd en opslagruimte nog wel eens nagelaten. 
 
Soda is basisch, zoals dat in de scheikunde heet en zal met een zuur reageren. 
Een base en een zuur reageren met elkaar en er ontstaat een zout. De base is 
onschadelijk voor ferreuze metalen waar onze werkstukken meestal uit be-
staan. Vervolgens met gewoon kraanwater goed naspoelen en goed laten dro-
gen in de wind of met enige warmte. 
 
Kijk eens op: www.galviron.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Michael van Asten 
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Leveranciers van Franse onderdelen 

 
Op de Sleuteldag vroeg iemand me, of er leveranciers waren, die onderde-
len voor onze Franse motoren konden leveren. Die zijn er wel degelijk, dus 
dat was een goede gelegenheid om de lijst maar eens in de Peu te publice-
ren. 

Door: Jan Horsman 

 
De meeste hier genoemde leveranciers staan meestal wel op de Franse beur-
zen en soms ook wel op de Belgische. Ze hebben allemaal een website waar 
je via een webwinkel of per email kunt bestellen. Er is een prachtig overzicht 
van onderstaand artikel op de website van de Club Franse Motoren. Klik op 
links en kies dan “Onderdelen”.  
 
Hier zijn ze dan: 
—————————————————————————————— 
Chambrier Pere & Fils 
 
http://www.chambrier.com 
 
Onderdelen voor- en na oorlogs:  uitlaten, rubbers, zadels, velgen, enz.  
Veel vooroorlogse dempers. 
 
Heeft een catalogus om te downloaden. 
Bestellen via een formulier per email. 
 
—————————————————————————————— 
Macadam2Roues 
 
http://www.macadam2roues.com 
 
Onderdelen voor- en na oorlogs:  uitlaten, rubbers, zadels, velgen, etc  
Uitlaten: wel vooroorlogse bochten, geen dempers. 
 
Bestellen via webwinkel  
 
—————————————————————————————— 
Laurent Henoux 
 
http://www.retro-motos-pieces.com/ 
Heeft ook veel onderdelen, voor- en naoorlogs. 
Ook hebben ze transfers (Décalcomanie in het Frans). 
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 ► 
 
Henoux levert ook ook oliepompen, herfabricage van Gurtner Mikro (Type 
standaard) en de Pilgrim. 
De Gurtner Mikro-T (die met dat piefje er onderaan) hebben ze niet, maar in 
plaats daarvan kan heel goed de Pilgrim gebruikt worden. 
We hebben het nagevraagd bij de leverancier: hij past. 
N.B. Deze oliepompen worden compleet met binnenwerk geleverd tegen een 
redelijke prijs (euro 259,=). 
 
Bestellen via webwinkel. 
 
—————————————————————————————— 
A2C2M 
 
www.a2c2m.fr 
 
Leverancier van replica oliepompen. Levert alleen het huis. Het binnenwerk 
moet je zelf aanleveren. Verder zien ze nogal hoekig uit. 
(Die van Henoux vind ik persoonlijk mooier) 
Vrij duur, maar er zijn wel veel verschillende types oliepompen leverbaar: 
Gurtner, Pilgrim, Best &Loyd, Peugeot , enzovoort. 
 
Heeft verder geen andere Franse onderdelen. 
 
Bestellen via formulier per email. 
 
——————————————————————————————-- 
Boyer Moto Retro  
 
www.boyermotoretro.com/catalog.php 
 
Heeft ook diverse onderdelen voor Franse motoren. 
Bestellen via formulier per email. 
 
——————————————————————————————— 
Pistons Le Dauphin 
 
http://pagesperso-orange.fr/pistons-le-dauphin 
 
Levert zuigers en zuigerveren. 
Bestellen via internet. ► 
Paul en Hans 
 
http://www.pagar.nl/Paul/Piece/terrot_350.htm 
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Verder moeten we natuurlijk onze clubleden Paul en Hans noemen, die nog 
wel eens wat tweedehands hebben liggen. 
 
Nogmaals, de links naar deze leveranciers zijn ook terug te vinden op de 
website: http://www.clubfransemotoren.nl  via de menukeuze “Links” en dan 
de menukeuze “Onderdelen”. De lijst wordt actueel gehouden. Als je nieuwe 
links hebt, meldt je die dan aan de redactie? 

PERSBERICHT 2010 

 
Betreft: Oldtimerdag  te Hattem 28 augustus  
 
In 2010 zal voor de 24e  maal een Oldtimerdag worden georganiseerd in 
Hattem. 
Op zaterdag 28 augustus a.s. zijn de diverse voertuigen en stationaire moto-
ren weer te bewonderen op het terrein van dierenvoeder fabriek Saturn Pet-
food aan de Stationslaan. De klassieke motorfietsen, auto's, tractoren, brom-
fietsen en stationaire motoren zullen zich vanaf 09.00 uur verzamelen en 
vervolgens opstellen voor het publiek (de entree voor het publiek is uiteraard 
gratis). 
 
Vanaf ongeveer 10.00 uur zullen de tractoren in groepen vertrekken voor de 
diverse ritten in de omgeving. Vanaf 11.00 uur starten de overige deelne-
mers, zij rijden één rit. De gehele dag zal het een komen en gaan zijn van de 
diverse deelnemers. U bent de hele dag dan ook van harte welkom om dit 
alles te zien en te bewonderen. 
Mocht u zelf willen deelnemen met een van de genoemde voertuigen of met 
uw stationaire motor, schroom dan niet, maar kom op 28 augustus naar Hat-
tem om er samen een gezellige dag van te maken. Vanzelfsprekend dient u 
c.q. het deelnemende voertuig afdoende verzekerd te zijn en neemt u deel 
voor eigen risico.  
 
Voor informatie kunt u bellen naar 038-4442556  
of bekijk onze website: www.oldtimerdaghattem.nl 
Het inschrijfgeld voor deelnemers bedraagt € 7,50 (incl. consumpties). 
 
Namens de organisatie van Oldtimerdag Hattem,  
F. Pölk 
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Musée Virtuel TerroT et Magnat-Debon 

 
Jos Nuyts maakte ons attent op een zeer informatieve website over Terrot 
en Magnat-Debon. 
 
Website: http://www.terrot.org/musee_virtuel_terrot.htm 
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Fraaie folder van Bosch uit de jaren twintig 
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Wie wat bewaart, die heeft wat 

Door: Paul Jonkman 

 
Oude aantekeningen van een Sleuteldag in Hilversum 

 
Mijn korte aantekeningen over hielbanden. 
Misschien al een kleine tien jaar geleden hebben we een Sleuteldag gehad in 
Hilversum waar Willem Pol zijn opwachting deed. Kennelijk had ik geen 
aantekenpapier bij me want op de achterkant van een stuk behangpapier ston-
den wat krabbels. Die zijn in de redactiemap verdwenen en er is nooit meer 
wat mee gedaan. Het papiertje gaf ook geen aanleiding om het erg serieus te 
nemen.  
Ik kon er gisteren geen touw meer aan vastknopen, maar even later begon het 
me toch weer te dagen. De aanwezigen van toentertijd zullen het zich wel 
herinneren. Willem vertelde een gloedvol verhaal over hielbanden. Aan het 
einde gaf hij nog wat tips die ik toen enthousiast heb opgeschreven. Met een 
kleine vertraging komen ze dan in deze Peu. 
 
Willem noemde Schothorst in Barneveld als velgenproducent. 
Het bedrijf bleek in de jaren ‘90 eigendom van Hoogovens te zijn maar het 
zal verkocht zijn aan een andere investeerder. Het is te vinden op industriege-
bied de Harselaer in Barneveld, Stationsweg 175, 3771 VG Barneveld, Ne-
derland. Telefoon (0342) 41.21.62 Voor specialistische wensen een goed 
adres. Heb je er ervaring mee? 
 
Simon Poelman kan gaten in een velg ponsen. 
(Je kan het natuurlijk ook zelf proberen te doen). Bij nazoeken op internet 
kwam ik uit op de verzorgde site van JVD, www.jvd-wheels.com Bovenhui-
zen 6, 9981 HB Uithuizen 06-22.15.00.16 
Willem heeft destijds uitgelegd hoe je een verdeling maakt en hoe je het ver-
der aanpakt. Ik heb dat echter niet op mijn vinylbehangetje staan. 
 
Een witte hielband is 50% minder sterk dan een zwart exemplaar. 
 
24 x 2,25 = 650 x 50. (Voor de TUV is 24 x 2,50 ook akkoord) 
 
Voor het monteren van een band wordt montagezeep gebruikt. Ga naar 
een lokale dealer en vraag een potje vol van dat spul. Als je een goeie babbel 
hebt, dan krijg je dat zo mee! 
 
Een hielvelg moet 100% gaaf zijn, er mag niets aan mankeren. De reden 
vertelde Willem in geuren en kleuren: als een hielband niet meer functio-
neert, dan ontstaat een levensgevaarlijke situatie. Hou de hielband ook goed 
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onder druk, als de hiel loslaat uit de velg . . . . 
 
Andere tips 
Koop een oud Frans – Nederlands woordenboek. In elke kringloopwinkel 
of boekenmarkt wel te vinden. Kost bijna niks en levert een hoop lol op. 
Staat ook mooi in de boekenkast. Willem gaf deze tip wel toen er nog geen 
internet bestond voor de gewone burger. Woordenboeken via internet werken 
snel en geven voldoende informatie om een artikeltje “technisch” te lezen. 
De CFM heeft ook nog een woordenlijst op papier leverbaar. 
 
Als je dan je wielen helemaal voor elkaar hebt, dan wil je ook wel een lekker 
zadel onder je achterste. Behandel het zadelleer met eiwit, dan wordt het 
leer lekker soepel. Verwijder de resten voordat u gaat rijden, anders ruik je 
wel heel erg goed dat er een klassiek rijder binnen komt lopen . . .  
 
Het is een goed teken dat de twee bedrijven die Willem noemt, nog steeds 
bestaan. Vermoedelijk hebben ze wel een professionaliseringslag meege-
maakt en zal het bakkie leut vervangen zijn door een servicedeskbalie en 
aangepaste prijzen. Misschien is de gemoedelijkheid onveranderd en smaakt 
de koffie nog steeds even goed. Ik hoor graag wat je ervaringen zijn met ge-
noemde bedrijven. (ptm.jonkman@gmail.com) ■ 
 

Informatie Gezocht: "DOLLAR MOSER 125 cc" 

 
Wie, o wie heeft of weet iets van een Dollar met een Moser blok, 125 cc?? 
Op mijn speurtocht naar wat spulletjes voor een Dollar werd mij de volgende 
vraag gesteld: 
"Iemand had eens een foto van een Dollar met 125 cc Moser blok getoond". 
Echter de persoon is overleden en de Franse Dollar Club zou graag enkele 
afbeeldingen willen hebben van deze Dollar. 
Wie gaat mij helpen?? 
 
Met vriendelijke groet, 
Rien Neels 
CFM-DC@tele2.nl 
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Verzinken.....................iedereen kan toveren 

Door: Christ de Graaf 

Na het lezen van een artikel over verzinken van Wim Jansen in Peu 70 van 
oktober 2009 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de materialen verza-
meld. Stelt echt niks voor: zink, accu, spanningsregelaar van paar lampjes, 
accuzuur bij de automaterialenshop en ammoniak in de supermarkt. Dat laat-
ste was fout, want daar staat wel ammoniak op de fles maar er zit maar ..? % 
in, weinig dus. Uiteindelijk is ammoniak 5% gewoon in de bouwmarkt te 
koop. In mijn geval is een fors aantal liters ter beschikking gesteld via de 
werkgever van een goede bekende. Voor de liefhebbers is het overschot gra-
tis te krijgen op de open dag van het DC bij Rien. 
En dan de instructie volgen, inderdaad BUITEN (en zonder kleinkinderen in 
de buurt) het zink oplossen en de ammoniak bijmengen. Het is even een ge-
pruts om de juiste Ph te krijgen, maar als het brouwsel goed is, geeft je dat 
toch een tevreden gevoel. 
Dan aansluiten, bout erin (tevoren schoongemaakt en geëtst volgens de om-
schreven procedure) en het proces kan beginnen. 
Zowaar voel je je dan toch een tovenaar als je na een uurtje een mooi ver-
zinkte bout uit het bakje naar boven haalt. Poetsen, invetten en monteren. 
Roestvrij voor de komende jaren!! 
Wim, bedankt voor de perfecte omschrijving, iedereen kan het ! 
Clubleden, neem wel de veiligheidsregels goed in acht als je dit ook wil gaan 
doen, en in ieder geval succes.  
Voor mij nu op naar de volgende stap.........vernikkelen.   Christ 
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Die goed smeert, Die goed feert.  (van: fahren =rijden) 

Door: Wim Janssen 
 
Deze oude spreuk hing in een oud cafeetje boven de tapkast. Vroeger hielden 
daar de voerlui halt om hun paard “wat rust te gunnen”. Het “smeren” betrof 
waarschijnlijk eerder de voerman dan een eventueel piepend karwiel, dat trou-
wens ook piepend nog wel een tijdje gefunctioneerd zal hebben. Anders is het 
met verbrandingsmotoren, hier zijn piep en kners geluiden het sein dat men net 
iets te laat is met toedienen van antifrictie middelen. 

 
Logisch dat er al snel iets bedacht werd om dit te automatiseren. Stoomloco-
motieven hadden zoiets al heel vroeg, maar die hadden het wel iets gemak-
kelijker: gewoon iets meer smeren dan strikt nodig, de rest valt er wel af. 
Bij verbrandingsmotoren is een teveel aan smeermiddel al gauw nadelig voor 
de betrouwbaarheid. Vet slaan, vastbakkende zuigerveren, koolvorming, 
rook….Hebben we een viertakt (soms ook tweetakt) van  +/- 1920 - 1940, 
dan is de kans groot dat er een voorraadtank met olie en een door de motor 
zelf aangedreven doseerpomp aanwezig is. 
Op een Franse motor hoogst waarschijnlijk een Best &Lloyd, Pilgrim of 
Gurtner pomp. 
 
Pilgrim en Gurtner lijken veel op elkaar, ze hebben alle twee een roterende 
plunjer. Een erg slim ontworpen pomp: met  een minimum aan onderdelen 
heeft men toerental reductie en variabele slaglengte verenigd. 
Jean Gurtner, Zwitser van geboorte, heeft veel motorfietsaccessoires op de 
markt gebracht zoals carburateurs, manettes en dus ook pompen. 
Altijd doordacht ontworpen en zorgvuldig gemaakt. 
Toch ging het wel eens mis, zoals bij de materiaalkeuze van het pomphuis, 
Zamac. Dit is een legering van zink (Z), aluminium (A), magnesium (Ma), 
en koper (C). Het heeft een relatief laag smeltpunt, is mooi te gieten en heeft 
goede loop eigenschappen. 
 
Helaas bleek na verloop van tijd dit te veranderen doordat er een soort her-
kristallisatie op ging treden met ook nog volume verandering. Hierdoor ont-
stonden er barsten en scheuren in het materiaal. Na onderzoek bleek dit te 
komen door onzuiverheden in het gebruikte zink. Toen dit extra gezuiverd 
werd was het probleem over. Een pomphuis met barsten en scheuren is er 
dus een van de eerst generatie. Ook kregen latere versies een ingegoten mes-
sing deel voor de aansluiting van de olie leiding omdat dit het meest kwets-
bare gedeelte bleek te zijn. 
 
Helaas zat op mijn Terrot ook een Gurtner pomp van de eerste generatie, dus 
met barsten en scheuren en een uitgebroken olieleiding aansluiting. 
Daarnaast zat het binnenwerk ook nog muurvast. Zeker 20 jaar was de pomp 
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niet gebruikt, maar die herkristallisatie gaat natuurlijk gewoon door. 
De doorgaande boring wordt hierdoor een fractie nauwer, vooral aan devoor- 
en achterkant, dus de plunjer kan er dus nooit “normaal” uit. Bij mij sneuvel-
de die dus dan ook. 
Nu zou ik het anders doen: alles er af en uit en dan in een blik olie de boel 
opwarmen tot zo’n 100-120 graden en dan proberen of er beweging in komt. 
Plunjers zijn knetterhard en slijten eigenlijk niet, maar na jarenlang gebruik 
in dezelfde stand kan er een stoot randje in het huis ontstaan zijn. Samen met 
een beetje “herkristallisatie” kan zo’n pomp dan net iets klemmen, waardoor 
deze plunjer nog wel roteert maar niet schuift. 
Is de boel warm , dan doet ie het gewoon... 
 
Werking van de pomp. 
 
 
De draairichting van de pomp moet zodanig zijn dat de worm zich in het huis 
werkt en dus steun vindt tegen de achterwand. 
De reactie kracht op de plunjer is dan zodanig dat de nok op het plunjereind 
op het schuine plaatje (stelplaatje) gedrukt blijft. Het spiraal veertje in de 
ruimte aan de andere kant van de plunjer ondersteunt dit nog. 
De opvoer hoogte van deze pomp is zo’n 1 tot 1.2 meter olie kolom. 
In principe werkt de pomp ongeveer als een tweetakt motor dus met poort 
sturing. 
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De plunjer is 11.22 millimeter in doorsnede, de reductie van het toerental is 
1/14 en de slag ongeveer 1.2 millimeter. 
Bij een motor toerental van 4000 tpm kan de pomp theoretisch dus: 0,561 x 
0,561 x 0.12 x 3.14 x 2000 x (1/14) = 16.9 ml /min leveren. 
Bij kruis snelheid dus 0.75 x 16.9=12.5 ml / min of circa 250 druppels /min. 
Een 1000 cc motor met zijspan vraagt 60 druppels / min. 
Een pomp rendement van 25 % is dus al voldoende. Zelfs met poortsturing 
moet dat kunnen. 

 
Eigenlijk bestaat de Gurtner oliepomp uit twee in serie staande pompen. 
De linkerkant van de pomp plunjer zuigt de olie op en deponeert het via het 
overstroom pijpje in het tussenbakje met kijkglaasje. Zo is de pompwerking 
te controleren. Tenminste, van het eerste gedeelte van de pomp.  
Daarna wordt de olie via de rechterkant van de plunjer verder getransporteerd 
de motor in, hierbij ondersteund door de onderdruk in het carter. 
De pomp werking rechts is iets groter dan aan de linkerkant, dus het bakje 
dient leeg te blijven. 
  
Storingen: 
Er zijn 2 soorten storingen: 
A   De pomp levert niks. 
B   De pomp levert wel, maar kan het niet kwijt, het kijk glas loopt vol, soms 
stijgen er zelfs lucht bellen op. 
 
Mogelijke oorzaken: 
- Geen olie in de tank. 
- Lucht in de leiding. 
- Kogelklepje in het overlooppijpje functioneert niet. 
- De plunjer draait wel, maar maakt geen slag. 
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Het overlooppijpje zit met een conische passing vast, er zit een veertje en een 
kogeltje onder ( 4 mm of 5/32”). Vaak is het kogeltje en /of veertje verroest 
of vervuild. 
Het veertje moet heel licht zijn, de diameter is ook belangrijk, een ingedrukt 
veertje krijgt een grotere diameter en zou dus kunnen klemmen. 
 
Het kan zijn dat een pomp plunjer nog wel draaien kan ,maar dat die net te 
strak past om heen en weer te schuiven, doordat het verouderde Zamac van 
volume veranderd is. We denken dan een heel goede, zo goed als nieuwe 
pomp te hebben, maar hoe kan het nou dat die het niet doet….? 
Heel, heel voorzichtig zal er dan toch wat materiaal verwijderd moeten wor-
den op een of andere manier…. 
Ooit heb ik van twee kapotte pompen een goede in elkaar gezet . 
Bij de ene was het huis kapot, de andere had een gebroken binnenwerk. 
Als er staaldeeltjes van de kapotte plunjer in het Zamac gedrongen zijn, is er 
ook een probleem met het schuiven van de “nieuwe” plunjer.  
In dit geval lukte het om de kapotte plunjer haaks scherp te slijpen en als een 
soort ruimer te gebruiken. 
 
Andere oorzaak: 
De tweede pompstap werkt niet. Dit kan alleen als er een blokkade is, of er is 
tegendruk groter dan de pomp overwinnen kan. 
Bij Terrot zit in het carter een automatische ontluchting in de vorm van twee 
membraam plaatjes op de tussen wand van carter en nokkenas ruimte. 
De plaatjes zijn dun, zo’n  0,35 mm en de lichthoogte is begrensd door een 
bout met een borst met een hoogte van  zo’n 0.95 mm. Vaak zien die plaatjes 
er nogal gehavend uit; roest en slijtage tot zowat de helft van de materiaal 
dikte, daarnaast zal de bout ook wel wat kwijt zijn, dus de lichthoogte loopt 
op. 
Misschien ook nog iets te dikke olie waardoor de boel wat plakt… 
 
Dit moet toch invloed hebben op de werking en dus ook op de onderdruk in 
het carter die uiteindelijk de olie door de holle krukas in het bigend moet 
brengen. Als er lucht bellen in het kijk glas te zien zijn kan het niet anders 
dan dat het carter “blaast”. Er moet iets mis zijn met de ontluchting of een 
ernstig probleem met de zuigerveren. Soms zijn deze problemen van korte 
duur, dan zijn zuigerveer problemen weer niet zo waarschijnlijk. 
Naast de ontluchting klepjes zitten er onderin in de tussenwand nog twee 
kleine gaten. 
Hierdoor kan een deel van de olie nog enigszins circuleren tussen krukas car-
ter en nokkenas ruimte, maar heel lang zou zo’n storing toch niet moeten du-
ren. 
Er heeft een accessoire bestaan, bestemd om tussen het overloop pijpje en het 
carter te plaatsen. Hierin zat een extra instelbaar veerbelast membraam klep-
je. 
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Blijkbaar waren dit soort problemen vroeger ook al bekend, en heeft men 
geprobeerd er iets op te vinden. Het lijkt op het repareren van een lekke 
kraan door er een goede achter te zetten. 
Carter ontluchting plaatjes zijn nergens te koop voor zover ik weet, ik heb ze 
kunnen maken uit een heel dun zaagblad van chroom vanadium staal van net 
de juiste dikte. 
Compressoren werken ook met membraam plaatjes; koelkast slopen?... 
 
Reparatie kapotte Zamac pomp huizen. 
 
Solderen van Zamac gaat niet lukken. 
Als de schade niet te groot is, is er met alu kleurig epoxy hars misschien nog 
wat te doen, maar dan moet er eerst grondig ontvet en gereinigd worden. Ul-
trasoon reinigen is prima maar dan moet wel het veertje en kogeltje er even 
uit. Daarna het huis goed drogen want we moeten het water kwijt raken. Dan 
epoxyhars in de scheuren wrijven, het teveel weg poetsen en na uitharden de 
boel oppoetsen met fijn staalwol. Heel fijn vijlsel van een Zamac pijpbeugel 
en wat Loctite dat wat dunner is dan twee componenten hars, gaf ook goed 
resultaat. 
 
Meestal is de schroefdraad van de olie aansluiting op de pomp uitgebroken. 
Het beste is dan op die plek zo goed mogelijk wat grotere en grovere schroef-
draad te maken en daarin een passend messing verloopstuk in te lijmen, zo 
dat nu de aansluiting uitwendig komt te zitten. Als we dit uit zeskant messing 
maken kan de kracht van het aandraaien van de olieleiding met een tweede 
sleutel opgevangen worden. 
 
Bij het lijmen is het handig om het opgaande olie kanaaltje tijdelijk af te 
stoppen met iets dat zich niet laat verlijmen zoals teflon of PE. 
Even het kromme pijpje verwijderen, dan kan er van bovenaf iets in (en uit ). 
 
Bij een Best &Lloyd oliepomp, waarvan een heel stuk van het huis wegge-
broken was doordat iemand er een conische plug ingedraaid had, lukte het 
om een soort van uitwendig “corset” van zo’n 2 mm dikte om het pomphuis 
te zetten waarin dan weer de nieuwe uitwendige olieaansluiting kwam. 
Maar ja ,een Best &Lloyd pomp heeft dan ook de ideale ronde vormen voor 
zoiets. ■ 
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Olie-aansluiting gerepareerd met een messing verloopstuk. 

Schaalmodel Terrot 350 HST 

 
Erik van Velzen bericht ons over een 
schaalmodel van de Terrot HST: 
 
Ik heb laatst een modelletje gekregen van 
een Terrot 350 CC zijklepper uit 1930. 
  
Het motortje is verkrijgbaar bij Rixxan-
Modelcars en heeft leuke details. De fabrikant is Altaya Ixo. Als je dat op 
internet intikt, dan kom je nog meer leveranciers tegen. 
De tank is zilverkleurig met een rood biesje en heeft gouden transfers met de 
merknaam, die ook op de uitlaatdemper staat. De banden hebben een blok-
profiel en de carburateur en uitlaat zijn vernikkeld. Op de voorvork zit een 
fietspompje een ouderwetse elektrische toeter zit aan het frame. 
 
Kortom een leuk hebbedingetje, waar ik al langer naar op zoek was. 
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(commerciële advertentie) 

Fabrikant van eersteklas uitlaatsys-

temen 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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 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) 
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Advertenties 
Te koop: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motobécane B1 100cc bj 1930. Mooie complete motor met kenteken. Vraag-
prijs: 2100,-. 
Terrot OLG 250cc bj 1932. Mooie complete motor met kenteken. Vraagprijs 
3750,-. 
Voor beide motoren geldt: overschrijven en rijden maar! 
Henrie Groeneveld, Apeldoorn. Tel 06-53356425 (na 18.00 uur). 
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Te koop: 

Nieuwe metalen koffer 186-delig kwaliteitsgereedschap (Duits fabrikaat) 
 

Dopsleutels:  
¼" met ratel, doppen 4-13mm, 
chrome vanadium  
½" met ratel, doppen 10-30mm, 
chrome vanadium 
 
Tangen:  
Combinatietang  
Zijkniptang  
Waterpomptang  
Fijne bektang  
Griptang  
Elektriciteitstang 
 
Sleutels:  
Engelse sleutel (Bahco)  
Steek-ringsleutel set 7-19mm  
Inbus-sleutel set 1.5-10mm, 9-dlg  
24 bits  
Ratel bithouder  
Magnetische bithouder (tbv boor-
machine) 

Schroevendraaiers:  
7 platte schroevendraaiers  
7 kruisschroevendraaiers  
6 precisie schroevendraaiers 
 
Diverse gereedschappen:  
Elektrische tester 250v  
Klauwhamer  
Inschuifbaar mes  
Waterpas 25cm  
Rolmaat 5m  
Isolatieband  
Assortimentsdoos met inhoud  
Lijmpistool  
2 Lijmklemmen 

Prijs: 135,- incl. verzendkosten  
Stan van Asten,  Telefoon  06-27860805,  Email  stanvanasten@gmail.com 
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Zondag 5 september, Effe noar Geffe 
Oldtimerdag in Geffen. CFM clubstand aanwezig. 
 
Weekend 10, 11 en 12 september, Jaarrit CFM 
Locatie: Dieden, bij Ravenstein. 
 
Zaterdag 25 september, Nationaal Veteranentreffen Woerden. 
De CFM is weer aanwezig met de clubstand. 
 
Zaterdag 9 oktober, Kennisdelendag Oosterhout (NB) 
(De Wetering 69) 
 
Zaterdag 30 oktober, Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Let op: vanaf dit jaar in Kootwijkerbroek. 
 
 
 
 
 

Beurzen/evenementen 2010 

 
Elke DERDE Zondag van de maand. 
Le Club du Vieux Guidon. Replonges - 4km van Mâcon (F) 
Verplicht lidmaatschap €5.00 per jaar. Lidmaatschap van 1 augustus tot en 
met 31 juli. 
Tel:(00.33) (0)3.85.30.44.94 na 20:00 uur of: (00.33) (0)6.75.86.83.1 
 
Zondag 8 augustus 2010, De Dertiende Fameuze AA-BEECKRIT 
Internationaal oldtimer treffen voor motoren en scooters van vóór 1965 en 
bromfietsen van vóór 1970 
Waar? Beek, Bree België 

Agenda 

CFM evenementen 2010 
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Internet: http://users.skynet.be/aa-beeckrit/welkom.html 
 
28 augustus 2010, 24e Oldtimerdag Hattum 
Terrein van dierenvoeder fabriek Saturn Petfood aan de Stationslaan. 
Vanaf 09.00 uur verzamelen en vervolgens opstellen voor het publiek. 
Vanaf ongeveer 11.00 uur zullen de voertuigen in groepen vertrekken voor 
de diverse ritten. 
Inschrijfgeld voor deelnemers bedraagt € 7,50 (incl. consumpties) 
Internet: http://www.oldtimerdaghattem.nl/ 
 
27, 28 en 29 augustus 2010 Vehikel Oldtimermarkt, Utrecht 
Vrijdag open van 14 uur tot en met 20 uur 
Zaterdag en zondag open van 10 uur tot en met 17uur 
Internet: www.vehikel.nl 
 
27, 28, 29 augustus, 5e Webbvorktreffen, Vierhouten 
Informatie: www.webbvorktreffen.nl 
 
Zaterdag, zondag,18 en 19 september 2010, Moto Retro Wieze (B) 
Oktoberhallen Wieze, België 
Open van 09:30 uur tot en met 18:00 uur 
Tel: (00.32) (0)2 381.08.87 
Zie ook: http://www.motoretrowieze.be , Email: bema.bvba@telenet.be 
 
25 september 2010  Nationaal Veteranentreffen Woerden 
“Exercitieterrein” + “Kaasrit”. 
Bezoekers met een oude motor gratis entree. 
De CFM is weer aanwezig met een clubstand. 
http://www.nationaalveteraantreffen.com 
 
Zondag 26 september 2010, Bourse de Lipsheim (F) 
10 km ten zuiden van Straatsburg. (N83 richting Colmar) 
Website: http://lvvabourselipsheim.com 
Info: Jean-Claude Tilly Tel: +33 388 51 52 21 
N.B. Als je er naar toe gaat, check dan even de datum op internet ! 
 
 
Zaterdag 2 oktober 2010 Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden 
Open: 8 tot en met 16 uur. € 4,00. 
Internet: www.motormarkthardenberg.nl 
 
9 en 10 oktober 2010, Veterama, Mannheim (D) 
Internet: http://www.veterama.de 
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16 en 17 oktober 2010, 23e Oldtimer Motorbeurs Gierle, België 
Parochiezaal Gierle. Bij Turnhout 
Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Telefoon: 00.32[0]14.63.39.77 
 
Zondag 17 Oktober 2010, Snertrit OMC de Kempen, Hamont-Achel (B) 
Vertrek: 12:00 uur uit Hamont-Achel 
Informatie: Marcel Palmans , 0032-498360886 
Website: http://www.omcdekempen.nl 
 
Zondag 24 Oktober 2010, Moto Retro Leuven (B)  
Open: 10.00—17.00 uur. 
Brabanthallen, Leuven, Op E40 afslag 23 nemen 
Website: http://www.motoretrowieze.be  

 

 

 

 

 

 

 

Beurzen in Frankrijk: 

Voor een compleet overzicht van Franse beurzen zie de website van  
La Vie de Moto: http://www.lva-moto.fr (Tab: Agenda) 
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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) 
• Bankrek.nr: 377.32.84.80  tnv CFM, Helmond 
• IBAN:  NL39 RABO 0377 3284 80   (BIC:  RABONL2U) 
 
Redactie "Peu": 
Jan Horsman, (0492) 51.86.98,  Email: cfm-redactie@kpnmail.nl 
•  Advertenties: € 32,50 per ½  blz per jr; tarieven en voorwaarden op aanvraag 
 
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. 


