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Bij de voorpagina: 
Advertentie van de Dresch 500 Monobloc, een tweecilinder in lijn, met car-
dan uit 1930. Deze machines waren zeer populair en werden onder andere 
geleverd aan de Parijse politie. 
 
 
Bijlagen: 
- Memo contributie 2011. 
Leden die inmiddels betaald hebben, kunnen dit op de bijlage vinden. Indien 
bij u ten onrechte gemarkeerd staat, dat u niet heeft betaald, neem dan even 
contact op met de penningmeester. 
 

Sluiting kopij:  Uiterlijk zaterdag 26 februari 2011 of bel! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm-redactie@kpnmail.nl 
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Kerst 2010 
 
 
Medesleutelaars, 
 
Weer mag en kan ik een stukje 
schrijven in de Kerst-Peu. Dit 
is niet zwaarmoedig bedoeld, 
maar is geschreven vanuit het 
besef dat het leven eindig is. 
Om mij heen zijn meerdere 
bekenden weggevallen of zijn 
niet meer in staat om nog deel  
te nemen aan de dagelijkse 
gang der dingen. Iedere dag 
besef ik steeds duidelijker, dat 
je blij mag zijn met wat je hebt 
en kan. Hopelijk hebben jullie 
dezelfde ervaringen. 
 
Laten we ons realiseren, dat 
het beleven van onze hobby in 
een harmonieuze omgeving en in acceptabele conditie toch het mooiste is 
wat er is? Of niet soms? 
Het jaar 2010, ik heb het al op de jaarvergadering aangegeven, is voor de 
club een goed jaar geweest. Lees mijn jaaroverzicht er maar eens op na. 
De onderlinge kontakten  groeien  steeds meer en worden intensiever. Wat 
kan een club zich nog meer wensen? Gezond in alle opzichten. Natuurlijk 
zijn er wensen zoals een nog grotere deelname aan de activiteiten. Het 
wordt wel steeds drukker, gelukkig. Kijk maar eens naar de jaarrit 2010, 
grandioos. 
 
Ik kan jullie nu ook al mededelen dat de Jaarrit 2011 definitief  wordt verre-
den in de omgeving van Ruinerwold in september. De organisator is Henk 
Timmerman. De omgeving is magnifiek, dus schrijf het maar alvast in  je 
agenda. 
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar hoop ik, dat het voor een ieder van ons 
een mooi jaar mag worden, zowel in de familiekring alsook daarbuiten. 
Geniet van het mooie dat er is, het geluk is vandaag. Niet gisteren en ook 
niet morgen, maar vandaag. 
Ik wens een ieder een voorspoedig 2011. 
 
Wil Streep, voorzitter. 
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Club activiteiten voorjaar 2011 

Rosmalen 
Het eerste clubevenement in het nieuwe jaar vindt weer plaats op de beurs in 
Rosmalen op 15 en 16 januari. 
Op deze oldtimerbeurs zijn diverse clubs, waaronder de CFM, vertegenwoor-
digd met een clubstand. De stand wordt bemand door clubleden en bestuurs-
leden zijn vaak ook aanwezig. Een goede gelegenheid dus om medeclubge-
noten te ontmoeten en bij te praten over onze gezamenlijke hobby: oud Frans 
ijzer. Onder andere zal Christ de Graaf de Gnome & Rhône AX meenemen. 
 

Sleuteldag en kennisdelen dag 
De sleuteldag vindt dit jaar niet plaats in maart, maar is verplaatst naar okto-
ber. De reden is, dat Marius Brouwer dit voorjaar zijn bedrijven gaat ver-
plaatsen. Beide bedrijven (Metaalmorfose en London Exhaust Technology) 
verhuizen naar een nieuwe locatie. 
Daarom hebben de data van de Sleuteldag en de Kennisdelendag omgewis-
seld: 
 
19 Maart - Kennisdelendag in Oosterhout 
8 Oktober - Sleuteldag in Heerde 

Zeer populaire poster van de Dresch 500 Monobloc. Deze poster is veelvuldig te 
koop op internet. (Google: “Dresch poster”) 
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Verslag Jaarrit Dieden  10 - 12 september 2010 
Door: John van de Warenburg 

 
De laatste weken voor onze jaarlijkse rit wilden de weergoden niet erg mee-
werken: voortdurend werden we getrakteerd op regenbuien, soms heel pittig 
dan weer scheen een waterig zonnetje. 
Donderdag hadden we alles klaar: de kampeeruitrusting en natuurlijk onze 
trouwe tweewieler. Zelf heb ik een Peugeot uit 1931. Die heb ik de laatste 
jaren stevig onder handen moeten nemen: nieuwe lagers, nieuwe zuiger, 
kleppen geschuurd enz. Dat alles met hulp van vele motorliefhebbers, vooral 
veel CFM-ers, die mij met raad en daad bijstonden.  
Nu zou ik de eerste keer een wat langere tocht gaan maken met op het 
“broodje” mijn vrouw Gerry. Thuis hadden we al een flink aantal km gereden 
om te zien of alles 
wel zo zou lopen als 
het moet. En zo ston-
den we in de start-
blokken voor de jaar-
rit 2010. 
Via internet (dat is 
toch een van de zege-
ningen van onze tijd) 
had ik al een kijkje 
kunnen nemen op de 
camping van L.van 
Boxtel. Voor alle ze-
kerheid belde ik met 
de campingbaas. Heel 
vriendelijk legde hij 
me uit dat er nog 
plaats genoeg was en 
dat ik al welkom was vanaf vrijdagavond. 
Toch maar even de buienradar bekeken voordat we gingen vertrekken: dat 
was een tegenvaller! Voor de vrijdagavond en nacht werden flinke regenbui-
en voorspeld. Omdat we geen zin hadden om in een koud en nat tentje de 
nacht door te brengen besloten we om pas de volgende morgen richting Die-
men te vertrekken.  
Omdat het ongeveer anderhalf uur rijden was met de oplegger, vertrokken we 
bijtijds. 
En….Zaterdagmorgen lachte de zon ons tegemoet en waren we de nattigheid 
van de afgelopen dagen snel vergeten. 
Omdat er vanuit het zuiden via Duitsland een heel nieuwe weg is aangelegd 
richting Nijmegen schoten we snel op. Zelfs de beruchte Roertunnel die de 
laatste tijd heel vaak gesloten was in verband met het testen van de veilig-

Zaterdag op de camping 
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heidsmaatregelen bleek geopend. 
Rond 10 uur arriveerden we op de camping. Onderweg hadden we al kennis 
gemaakt met rustieke dijkwegen en de mooie vergezichten langs de Maas. 
Ook de camping was niet gespaard gebleven: de vele regenbuien maakten het 
terrein drassig. Menige camper had dan ook problemen met het rijden over 
dat drassige terrein. 
 Maar…..de boer had al beloofd dat hij te hulp zou komen met zijn trekker 
als er iemand onverhoopt vast kwam te zitten  
Wij laadden de machine af om daarna een kop koffie te gaan drinken in de 
kantinetent. Daar werden we getrakteerd op een lekker appelflap door twee 
jarige leden. 
Allereerst nam voorzitter Wil Streep het woord. Hij heette allen van harte 
welkom op ons jaarlijks treffen. Het deed hem goed dat er steeds meer be-
langstelling was voor de Jaarrit, wat mede te danken was aan de prima orga-
nisatie van de ritten. 
Dit jaar was de organisatie van de rit in handen van Wim Janssen. 
En ik moet zeggen dat de hele organisatie, de plek, de rit en de catering uit-
stekend waren. Dus Wim en de andere helpers: een dikke pluim. 
Nadat Wil zijn zegje gedaan had kreeg Wim Janssen het woord: hij gaf een 
korte toelichting op het programma van de dag, compleet met een schets van 
de zaterdagrit. Niet vergeten werden de telefoonnummers van de bezemwa-
gen. 
Rond half elf werden de machines gestart! Heerlijk zo’n knetterend geluid 
van al die oudjes. (Ik bedoel natuurlijk die oude motorfietsen!) 
Natuurlijk zagen we hoofdzakelijk Franse motoren, maar wel van oude en 
heel oude machines. Sommige leden hadden de machines zo gerestaureerd 
dat ze als nieuw uitzagen. Of misschien nog mooier dan ze ooit geweest wa-
ren: Franse motoren 
werden over het al-
gemeen gebruikt als 
werkpaarden, bij de 
boerderij of bij de 
smid, de bakker enz. 
Daarom zie je er 
vaak minder chroom 
op dan de huidige 
machines. 
Andere motoren 
hadden hun originele 
patina behouden. 
Heel interessant 
vond ik de machine 
van Ben Dirks 
(Griffon 1913). Deze 
werd aangedreven De club op weg over de dijkwegen 
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door een snaar en zijn enige rem was een blok die middels een pedaal op de 
velg gedrukt werd. En rijden dat die deed…. 
Wim Janssen schreef in de laatste “Un peu de Tout” een artikeltje “Die goed 
smeert, die goed feert”. Deze spreuk hing boven de tapkast van een oud ca-
feetje. Een leuke spreuk die goed past in een dergelijk stamineeke.  Deze 
spreuk past echter ook goed bij een club met oldtimers. Dat ondervond Wil, 
die door gebrek aan smering op de bezemwagen verzeild raakte. 
Nu terug naar de rit. 
Die verliep voor zo-
ver ik kon beoorde-
len op enkele kleine 
haperingen na uitste-
kend. Soms zag je 
langs de route ie-
mand staan sleutelen 
aan zijn bike. Maar 
dat, vind ik, hoort bij 
een veteranentocht. 
Gezellig knorde de 
machines over de 
dijkjes in het mooie 
landschap. 
Na ongeveer 50 km. 
gereden te hebben 
stopten de voorrij-
ders, met nog 3 ach-
tervolgers bij het stoomgemaal De Tuut. Hoe de overigen zo gauw de juiste 
weg gevonden hadden is tot heden een raadsel voor mij. Uit angst dat ik de 
groep kwijt zou raken bleef ik zo veel mogelijk vlak achter de voorrijder. 
Soms moest ik wel eens een verkeersovertreding begaan. (rood licht) Maar 
gelukkig was het erg rustig op de wegen. 
Bij het stoomgemaal, dat die dag “onder stoom lag” (speciaal voor de CFM!) 
keken we onze ogen uit naar die brok techniek uit lang vervlogen tijden. 
In deze pauze kregen we naast koffie ook nog enkele broodjes. Sommige 
leden hadden de tijd om snel een reparatie uit te voeren, wanneer dat nodig 
was. De dames kregen de gelegenheid om een cruise te maken. 
Graag had ik nog wat rondgesnuffeld bij De Tuut, maar het reisprogramma 
zorgde ervoor dat we weer op de motoren stapten om onze tocht te vervol-
gen. Via Maasbommel en Alem kwamen we bij het veerpont Maren-Kessel. 
Nadat we de veerpont hadden verlaten wilde mijn motor niet direct aanslaan. 
In de hectiek van het starten heb ik hem waarschijnlijk verzopen. Gelukkig 
bleef een van de organiserende achterrijders wachten tot mijn machine liep 
en wij onder zijn begeleiding de tocht konden vervolgen. Van hieruit wil ik 
de voor mij onbekende achterrijder bedanken voor zijn attent wachten. Im-
mers zonder hem zou de Jaarrit 2010 voor ons een onverwacht einde gehad 

Een stop ergens onderweg 
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hebben. Na enkele km flink doorpezen (tenminste voor een dergelijk oude 
bak) konden we ons weer bij de groep voegen en verder genieten van de 
mooie rit. 
Na ongeveer 110 km waren we terug in het kampement in Dieden. 
Daar hebben we eerst het tentje op gezet, zodat we voor de nacht een onder-
komen hadden. De rest van de tijd was er de gelegenheid om met mens en 
machine de jaarlijkse contacten te hernieuwen. 
Tegen zes uur verzamelden we ons weer bij de kantinetent. Wim en zijn hel-
pers hadden gezorgd voor een uitstekend buffet. 
Vooral het toetje viel bij menigeen in de smaak. Tijdens het buffet was er 
volop gelegenheid om erva-
ring uit te wisselen, dan wel 
vragen te stellen. 
Kortom het was een gezelli-
ge boel, zoals we dat van de 
CFM gewend zijn. 
Na het eten maakten mijn 
vrouw en ik nog een korte 
wandeling om een goede 
spijsvertering te bevorderen.  
Rond 11 uur was het doodstil 
op de camping en kropen we 
in bed. 
Wat zei ik…doodstil! Aan 
mijn hoela. Ik hoorde de 
volgende dag dat meerdere 
motards en hun gezellinnen tot diep in de nacht uit hun slaap gehouden wer-
den door een stel feestvierende en brallende Poolse arbeiders, die ook op de 
camping “”gelegerd”” waren! Jammer! 
De volgende ochtend werd ik wakker door….het getik van de regen op het 
tentje. Nu klinkt dat soms wel gezellig, maar niet als je eruit moet en je wilt 
voorbereiden op een rit. 
Koffie maken enz. in de regen was geen optie. Daarom gingen we naar de 
campingbaas, die voor een echte Brabantse koffietafel zorgde. 
We deden er extra lang over in de hoop dat de regenbuien zouden overtrek-
ken. Dat was niet het geval. 
Een beetje triest kwamen we bij elkaar in de grote tent. De zondagrit zou 
echter wel doorgaan, versterkt door een aantal Belgische rijders. 
Omdat meerdere motards afhaakten (waaronder ikzelf) vanwege de barre 
weersomstandigheden maakte Wil van de gelegenheid gebruik om de Jaarrit 
officieel af te sluiten met een woord van dank voor alle organisatoren en 
vooral Wim Janssen. Daarbij sluit ik me graag aan. Het laatste was het uit-
zwaaien van de motoren met de diehards, die die zondag toch vertrokken.        
 
John van de Warenburg 

Bij het stoomgemaal 
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Verslag Zondag 

Was de zaterdag een prachtige dag met zon en geen regen, op zondag was het 
weer volledig omgeslagen. 
Praktisch de gehele dag regen gehad. Stonden we net op het punt om te be-
sluiten, of we wel zouden gaan rijden, kwam daar een delegatie uit België 
met acht man sterk aan. Ja, die komen niet voor niets, dus toch maar rijden. 
Met zestien motoren reden we 78 km door de regen. In het begin zeiden we 
tegen elkaar: het valt nog wel mee, hè ?  Maar na de droge stop onder een 
muziektent, werd het niet meer droog. Een beproeving voor man en materi-
eel. 
De oudste deelnemer was 78 jaar. De oudste motor een FN uit 1924 en de 
jongste motor mijn Motobécane Z22C uit 1955. Voor mijzelf was dit een 
goede test van mijn nieuwe motorpak. Uitslag: jas redelijk dicht, broek lekt 
in het kruis (daar moeten ze toch ook een iets slims op verzinnen), de Gore-
tex handschoenen: volledig lek. Ik dacht dat die dingen waterdicht zouden 
moeten zijn ? 
Van de 16 motoren hadden we vier uitvallers: De MZ 125 hield het voor ge-
zien door ontstekingsproblemen. De DKW 175 viel elektrisch helemaal 
dood. De Terrot 350 had een framebreuk vlak voor de achteras: volgens de 
eigenaar een wat zwabberende gewaarwording, maar gelukkig geen ongeval. 
Een andere Terrot 350 had een falende oliepomp. Teruggekomen op de cam-
ping, moesten de meeste campers en busjes door een tractor van de camping 
gesleept worden. Maar al met al was het een geslaagd weekend. Uitstekend 
georganiseerd door Wim Janssen en familie.    
 
Jan Horsman 
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Uitslag quiz vrijdagavond Jaarrit 
De quiz op de vrijdag avond van het Jaarrit weekend heeft bij enige cluble-
den een slapeloze nacht bezorgd. Zaterdag morgen zag je ze met glazige blik 
over de camping ronddolen, ondertussen onverstaanbare zinnen mompelend. 
Slechts na het gebruik van veel sterke koffie waren ze in staat om enigszins 
verantwoord aan de start van de Jaarrit te verschijnen en die gelukkig goed te 
volbrengen. 
Om alle sluimerende onzekerheid over de juistheid van de gegeven antwoor-
den weg te nemen volgen die hier: 
 
1  Dit is een carburateur van een T-Ford omstreeks 1920 
 
2  Roulement a rouleau. Rouleren is draaien of rollen, een rollager dus. 
 
3  Dit is toch echt een dashboard verlichting of “eclaireur de tableau” voor 
auto of motor. 
 
4  Terreau: wie wel eens een plant verpot kan het op de zak zien staan: pot-
grond 
 
5  Volgens het octrooi  nummer dat er op staat is het een hulpstuk voor de 
behanger, maar ook voor gebruik in de grafische industrie: Een strokensnij-
der. 
 
6  De gasten geven uit: 3x9=27 francs en wel 25 aan de waard en 2 aan het 
hulpje. Er is helemaal niks zoek. 
 
7  Linksom of rechtsom kan beide. Het hangt er van af welk deel van de pla-
neetoverbrenging vast op de as zit, en dat is niet gegeven. 
 
8 Napoleon was 157, 162, 167,of 172 cm?            167cm. 
 
9 Dit onderdeel is afkomstig van een flipperkast: de kogelstoter. 
 
10 Logo 3 is het juiste, die met de “onthoofde” f (in het woord Franse) 
 
11 In 180 cm zitten 5 treden, dus (20+12)-5=27 treden. 
 
12 Het blok metaal waaraan gesnuffeld mocht worden was van  Titanium. 
 
Niemand had alles goed, de winnaar was: gezelligheid. 
 
Wim Janssen 
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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) 

 

Dresch MS604 - 250 cc 1929, met een MAG kop-zijklepblok 
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RDW keuring van de motorfiets 
Door: Rien Neels 
 
De laatste maanden is er nogal wat ophef geweest over het keuren van een mo-
torfiets door het RDW. Dit ontstond door een aankondiging op de website van 
het RDW, dat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen, als er geen 
buitenlands kenteken overlegd kan worden. 
 

Dit zou dan betekenen, dat veel van onze historische motorfietsen zonder 
kenteken niet meer door de keuring zouden komen. 
In de praktijk blijkt dit hard mee te vallen. Op het Veteranentreffen in Woer-
den was het RDW vertegenwoordigd met een stand en de medewerker aldaar 
vertelde dat er eigenlijk niets veranderd was. Ja, als er een buitenlands kente-
ken bij het voertuig aanwezig zou moeten zijn, dan moet je dat natuurlijk 
overleggen. Als je een historische motorfiets hebt zonder kenteken, dan kun 
je gewoon een kenteken aanvragen.  
Inmiddels heeft de RDW de website nu (dec 2010) ook aangepast, waarin 
vermeld wordt, dat de regeling in afwachting van Europese richtlijnen ver-
soepeld is. (www.rdw.nl). 
Hieronder volgen wat ervaringsfeiten, waar je rekening mee moet houden bij 
de keuring: 
 
Om met de motor naar het RDW te gaan voor het verkrijgen van een kente-
ken, zullen aan een aantal zaken voldaan moeten worden. 
• Documentatie: Zorg voor een mapje met documentatie voor de keurmees-

ter: land van herkomst, merk, iets over het motorblok, bouwjaar dat valt 
niet altijd mee! Het kan documentatie zijn van internet, oude boeken, 
handleidingen, reclamefolders, enzovoort. Het gaat erom, dat het duidelijk 
wordt, dat motorfiets x in bouwjaar y in land z gefabriceerd werd. 

• Technisch in orde: dus remmen, banden, bowdenkabels met gesoldeerde 
nippels, balhoofdlagers, scharnierpunten Webbvork!! 

• Weet waar het VIN, Voertuig Identificatie Nummer, ingeslagen is, zo niet 
dan doet het RDW dat. Ga niet zelf aan de gang! 

• Zorg dat er geen kentekenplaat gemonteerd is [de oorspronkelijke Franse 
plaat] 

• Verlichting: als die er op zit, dan moet die het ook doen!! Maak eventueel 
een provisorium met een accu en een schakelaar!! 

• Geluidsmeting: niet van toepassing meer. 
• Moet de motor draaien? Ja als er een vliegwielontsteking en verlichtings-

spoel op zit om de verlichting te laten branden.  Of omzeil het met ver-
lichting op een accu. 

• Veel motoren werden zonder verlichting geleverd, was een optie. Dus 
sloop het er af en ga zonder verlichting naar de RDW; midden in de nacht 
zitten we aan een wijntje en niet op de motor om een rondje te rijden!! 

• Een aankoopbewijs 
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• Een invoerbewijs van een Douane Expediteur is niet meer nodig, de Dou-
ane zit tegenwoordig bij het RDW keuringsstation en komt naar je voer-
tuig kijken. 

• KEURMEESTERS ZIJN TECHNEUTEN EN DIE LEUTEN TECH-
NISCH. DUS ZORG DAT JE OOK TECHNISCH MEE KUNT LEU-
TEN, MINDER TECHNISCH IS OOK GOED MAAR WEET WAAR 
HET OVER GAAT!! 

Meestal krijg je bij het melden een vraag naar het kentekenbewijs. Meldt ge-
woon dat je dat niet hebt. De receptionist[e] neemt dan meestal even contact 
op met de keurmeester en verder loopt het op rolletjes. 
Terrot en bv Peugeot is geen probleem, daar zijn er volop van geregistreerd. 
Zoek een motor uit die nog niet geregistreerd staat bij het RDW! 
Liberia hoeft ook niet meer, staat ook al geregistreerd. 
Internet kan je veel documentatie opleveren en natuurlijk het Documentatie 
Centrum. 
Bezoek ook regelmatig de site van het RDW: www.rdw.nl 
Opmerking van een keurmeester: REFLECTOR achterop, gewoon even 
doen. Eventueel nieuwerwets kun je later altijd iets anders bedenken!! 
 
Eind augustus heb ik twee motoren zonder kenteken probleemloos laten keu-
ren. Ook andere clubleden hebben deze ervaring. 
 
Identiteitsonderzoek: 
Als je een motor hebt, die niet compleet is of die volledig gerestaureerd moet 
worden, dan kun je een zogenaamd “Identiteitsonderzoek” laten doen. 
Hiervoor geldt ook weer, dat je met documentatie moet aantonen wat voor 
motorfiets het is. Je krijgt dan een papier, waarop de identiteit van de motor-
fiets vermeld staat. 
Daarna kunt je gaan restaureren en vervolgens een kenteken aanvragen bij 
het RDW. [Weer keuren natuurlijk!!] 
 
Verlichting:  
Als we tijdens een rit, bijvoorbeeld de Jaarrit om ons heen kijken, dan zien 
we een groot palet aan kleuren, die de verlichting van onze motor uitstraalt. 
Maar hoe zit het eigenlijk?? 
Rijd je alleen in Nederland af en toe een rit dan zal dat niet zo snel een pro-
bleem op leveren, maar in Frankrijk wordt het iets anders! 
1931: de verlichting [WIT] werd toen verplicht op onze Franse Motor. Ja 
zichtbaar WIT dus geen schijnwerper. En achter een zichtbaar roodlicht. Of 
voor zichtbaar witlicht en achter een rode reflector.[ Er werd uitgegaan van 
een snelheid van 20km/h en je moest binnen 100 meter zichtbaar zijn. Zicht-
baar zijn houdt nog niet in dat je zelf iets hoefde te zien in je lampenschijn-
sel] 
1939: Bij wet verplicht om GEEL licht voren te voeren! Om onderscheid te 
maken met de vijand; deze voerden continu witlicht.  
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Gele verlichting voeren we dus op voertuigen vanaf 1939 tot en met 1993. 
Na 1993 weer witlicht. 
1954: Verlichting verplicht en een remlicht op alle voertuigen 
1975: Motorrijwielen vanaf 125 cm3 voeren overdag ook verlichting. 
1987 Motorrijwielen tot en met bouwjaar 1965 mogen met ingeschakelde 
verlichting rijden, dus geen verplichting. 
 
Bovenstaande is enkel een leidraad voor het ter keuring aanbieden van een 
motorrijwiel. 
Bron: La Vie de la Moto no: 630 28 oktober 2010. 
 
Rien Neels 

Schenkingen Documentatie Centrum 
Onlangs heeft het Docu-
mentatie Centrum twee bij-
zondere schenkingen ont-
vangen van twee clubleden: 
Eric en Eric. 
 
Eric van Velzen: 
Van Eric mochten we ont-
vangen het boek “Au fil 
d’Huile”. L’histoire de 
lóbjet publicitaire dans l-
huile automobile de 1890 à 
1950. Een overzicht van 
reclame voorwerpen, recla-
meborden en olieblikken. 
 
Au fil d’huile door Bruno 
Rihet, ISBN 10: 2-9527990 
en ISBN 13: 978-9527990. 
107 blz. met mooie afbeel-
dingen van olieblikken etc. 
in kleur. 
 
[Opsomming inhoud: Shell, 
Esso, Veedol, Yacco, Texaco, Mobiloil, Bugati, Oleo, Huile D, Spido, Aero, 
Toneline, Sternoline,Chanteclerc, Mobil-Desmarais, Castrol, De Dion 
Bouton, Panhard & Levassor, Terrot, Antar.  Emaillerie  Alsacienne, Fabri-
cants.]  
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Eric Smit: 
 
Van Eric ontvingen we het “proefnummer” van Motos d’Hier.[No: 00-
Fevrier 1998] 
Sommigen vinden nog steeds spullen etc. waar andere niet aan te weten te 
komen. Mocht je denken een nummer, NEE, twee bladen en in NIEUW staat. 
Voorwoord redactie Motos d’Hier: La rédaction de Motos d’Hier a le plaisir 
de offrir ce numéro de présentation, condensé, sur 16 pages [De redactie van 
Motos d’Hier biedt U met plezier aan het proefnummer samengevat op 16 
blz.] 
Eric en Eric hartelijk dank voor jullie schenkingen. 
 
Beheerder Documentatie Centrum 
Rien Neels 

Een gedeelte van het allereerste blad van Motos d’Hier 
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Nieuwe leden en hun motor 
In deze rubriek komen regelmatig nieuwe leden aan het woord om te verha-
len over hun “Franse” aanwinst. 
Dit keer Jorn van der Veen met: 

Terrot HSC 1928 
 
Ik heb een Terrot gekocht. Precies zo als ik hem hebben wilde. 
Compleet, ongerestaureerd, stoer en van een ontroerende eenvoud. 
Meer dan er opzit is niet nodig. 

 
Mijn liefde voor techniek is ontstaan door als kind elke Franse schuur of 
struik op wrakken te controleren. Zoals mijn ouders elke steenhoop en elke 
Chef konden vinden, wist ik bij elke stop wel een schuur of een sloop. Niets 
is mooier dan een schemerige schuur met een paar roestige ogen. 
 
Dus kocht ik op mijn vijftiende mijn eerste eend. Een vaal grijs-groene met 
zelfmoorddeuren. Ik heb hem nog steeds. Nog steeds met een dun laagje 
vliegroest, maar technisch als nieuw. 
Ook ging er geen Vehikel voorbij zonder dat ik om de daar te koop staande 
ongerestaureerde Franse motoren heen cirkelde. Ik verzamel al jaren blikjes, 
boeken, foto’s, oude oliespuitjes, enzovoort.  
En er hangt een gril van een Traction boven ons bed.... 
 
Nu heb ik op  mijn 33ste de motor waar ik als jongetje van tien al van droom-

“Dans son jus”: Fraaie Terrot 350 HSC entretube uit 1928 van Jorn van der Veen.  
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de. Ik stuurde Jan Horsman een mailtje, met de vraag of ik als nieuw lid een 
advertentie mocht plaatsen. Het mocht, met het verzoek of ik mezelf  dan 
gelijk even wilde voorstellen in het clubblad. 
Bij deze. 
De Terrot, die ik kocht komt bij Titus Nietsch, Alltimers, vandaan. Aardige 
man, goede service. 
Het is een HSC uit ’28. Waarschijnlijk ooit rijdend weggezet. Want na de-
montage blijkt dat bijna alles, na een grondige schoonmaakbeurt, weer ge-
bruikt kan worden. Robert Kwist uit Zutphen (wederom aardige man, goede 
service) helpt me met de techniek. 
Fantastisch om te zien wat een ervaring en kunde Robert heeft. 
Wat ik erg leuk vind, is dat hij goed aanvoelt wat ik wil, restaureren met res-
pect voor de jaren. Je doet zo gauw teveel, en terug kan niet meer. 
 
Met een beetje geluk (en medewerking van de RDW) rij ik van het voorjaar 
rond op mijn Terrot. Wellicht komen we elkaar dan tegen. Ik kijk er naar uit. 
 
Jorn van der Veen 
 
Red: Jorn is dringend op zoek naar stallingsruimte voor zijn motor. (Utrecht) 
Zie zijn advertentie op pagina 25. 
Wie kan hem helpen ? 

Gnome & Rhône AX2,  het vervolg: 
Door: Christ de Graaf 

 
In een van de vorige Peu’s heb ik aangegeven hoe de werking van de Solex 
carburateur is doorgrond, gereinigd, gemonteerd en toen drie trappen en lo-
pen. 
Inderdaad tot grote vreugde, na 1,5 jaar motorpuzzelen, sloeg ’t ie aan. Maar 
het bleek een momentopname: hij liep, maar niet meer dan dat. Iedere veran-
dering aan ontsteking of gas gaf klappen en vlammen uit uitlaat en zelfs uit 
de carburateur. 
En daar sta je dan, euforie over de start en teleurstelling over de voortgang. 
Komt er nog bij, dat de lopende motorwarm wordt, de olie dunner wordt en 
ja hoor , diverse lekkages. Op zich geen probleem, snel opgelost met dikkere 
pakking, maar wel weer een aantal avonduren verder. En dan de vraag: hoe 
nu verder ?  Diverse adviseurs gaven aan dat de oorzaak toch in de brandstof-
toevoer gezocht moest worden, dus de carburateur nogmaals ontleed, boeken 
en voorbeeldcarburateur van Jan-Coen erbij, zelfs nog info gekregen van een 
(AX2) monteur uit Denemarken , ultrasoon reinigen van sproeiers, monteren, 
trappen en  !@#$%^&*enz: weer  hetzelfde. 
En dan een resoluut besluit, want  je gaat aan jezelf twijfelen. Ik heb bij de 
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afstelling gebruik gemaakt van een gradenschijf en de schuifmaat. Heb ik 
dan toch iets verkeerd gedaan, verkeerd gemeten of getallen door elkaar ge-
gooid ? En dus alles los en opnieuw beginnen met afstellen. En eerst de 
handleiding nog een keer goed doorgekeken en alle stappen en maten goed 
genoteerd. 
Basis stond nu helder op papier, en dus kon ik weer verder. Eerst de check of 
de veerdruk van de dubbele klepveren goed was. Maar hoe ? Simpel, met de 
( overigens zelfgebouwde) pers met een meetpen en een personenweegschaal 
van de kringloop. 
Ja hoor, variatie 
(hetgeen overigens niet 
verwonderlijk is als al-
les door elkaar ligt)
tussen de 50 en 60 kg. 
Wat is dan goed ? Het 
overgrote deel was 52 of 
55 kg, dus dat zal wel 
goed zijn. En op het 
blok, waar ik mee bezig 
ben, waren veren van 
zowel 50 als 60 kg, de 
grootste variatie dus. 
Deze stap afgerond, op 
advies van Ton de veren 
met lage druk – zijklep-
per heeft niet veel nodig
- gemonteerd en cilin-
ders verder opgebouwd. 
En dan rolt er een boutje 
door het smeergaatje 
van de kleppen, zo het 
blok in. Wederom !@#$
%^&*enz. Weer een 
aantal uurtjes onder de 
pannen want dat moge-
lijke probleem moest 
eerst uit de wereld. Je moet er niet aan denken dat je het vergeet. 
En dan weer verder met de timing. Clubvriend Cees erbij en logisch werken:  
nu stond alles goed, maar waarom zit dat zeskant buisje rond de middensteun 
van de kleppendeksels?  Uit de boeken bleek, overigens na lang kijken, dat 
die daar inderdaad niet hoorde te zitten , want die zeskant kon de klepveren 
raken. Vermoedelijk dus een van de oorzaken van slecht lopen. Deze bouten 
bleken de verlengde cilinderbouten voor de linker cilinder voorkant, want 
anders kun je er niet meer bij als de motor in het frame zit. Zo zie je maar 
weer.  
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En dan weer verder, ontsteking erop en weer trappen. Voor de 3e x  !@#$%
^&*enz. Geen reactie, hoe kon dat nou ? Ik zal het zelf maar zeggen: de 
geijkte beginnersfout voor een boxermotor. De ontsteking afstellen op een 
van de cilinders , maar als de rotor er dan op gaat , gaat de spanning naar de 
andere bougie !!!!! En die cilinder staat dan niet in de ontstekingsslag, dus. 
En dan staat eindelijk alles goed, trappen en bij 2e trap:  OUI, hij loopt 
weer!  Nog steeds niet vlekkeloos, maar eerst de motor nu in het frame, en 
dan verder met de carburateur en afwerking. 
 
14 december: Vanmiddag heb ik het eerste ritje met de AX2 gemaakt. 
De afgelopen weken heb ik de carburateur voor de zoveelste keer gedemon-
teerd, ultrasoon gereinigd en precies zoals de carburateur die ik van Jan 
Coen geleend heb, weer gemonteerd. (Jan-Coen dank voor het lenen)  Van-
middag de motor naar buiten gereden, 3 x trappen en zowaar, leven in de 
brouwerij. En dit keer zonder klappen. De choke er langzaam af, en gelijk-
matig gas erop: lopen als een naaimachientje, of eigenlijk meer een zware 
landbouwtrekker. Even de koppeling nog iets bijgesteld en toen het mo-
ment-supreme: rijden. En dat ging lekker, wel wennen aan zo'n zware bak 
en vooral aan de versnellingen. En het sturen, ik ben al gewaarschuwd dat 
ie zonder zijspan niet al te lekker, is erg wennen. Verder was het koud, on-
danks dat ik maar een paar kilometer door dorp en polder reed, maar ik 
glom van trots, dus de kou heb je dan geen hinder van. 

 
Nu nog even de laatste details (zoals dynamo maar die ligt bij clublid Henk 
Westerhof voor revisie) en dan kan iedereen hem 15 of 16 januari 2011 be-
wonderen op de clubstand in Rosmalen. ■ 

Voor het eerst naar buiten:  de Gnome & Rhône AX van Christ 
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Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst 
December 2010 
 

Nieuwe leden: 

201010-01 Jan van der Wal, Spoorlaan 2, 4872 XP Ettenleur 
 
201010-02 Raoul de Belder, Berlaarbaan 212, 2861 Sint Katelyne Waver 
 België. Raoul.debelder@skynet.be 
 
201011-01 T.C.M. Smakman, Zaanenlaan 10, 2024 ZA Haarlem 
 (023) 525.92.87 mariannebangma@chello.nl  
 

Adreswijziging: 

Bert Uyterlinde Hoge Gouwe 53 – 55, 2801 LC Gouda 
 buyterlinde@hotmail.com 
H.F. Willems Marenberg 25, 5908 BD Veldhoven. 
 h.willems94@upcmail.com 

Jaarvergadering en beurs Kootwijkerbroek 2010 
Door: Jan Horsman 
 
 
De beurs “Barneveld”, welke in november voor het eerst op de nieuwe loca-
tie in Kootwijkerbroek werd gehouden, werd door de organisator een groot 
succes genoemd. Qua opzet was de beurs vergelijkbaar met die in Barneveld, 
dat wil zeggen, vooral stands met vooroorlogse en klassieke onderdelen. Een 
“waardige’ opvolger voor Barneveld dus. 
 
Wij als CFM hadden de jaarvergadering in een ruimte naast de kantine met 
uitzicht op de beursvloer. Mooier kan haast niet. De opkomst was vergelijk-
baar met vorige jaren in Barneveld: 46 leden hadden de weg naar de jaarver-
gadering gevonden. Iedereen was tevreden over de opzet. Dus dit gaan we 
volgend jaar weer zo doen. ► 
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De jaarvergadering in volle gang, gezien vanuit de bestuurstafel. 

Het bestuur, van links naar rechts: Paul Jonkman, Wil Streep, Ton Dorland, Jan Horsman, 
Rien Neels. (Arjan Griffioen nam de foto, Richard van der Plas was verhinderd). Door de 
ramen rechts zicht op de beursvloer. 
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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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Advertenties 

Gevraagd: stalling in Utrecht 

Ik zoek een stallingsplek voor mijn motor in 
Utrecht. Bij mijn huis is het helaas niet mogelijk 
mijn motor te parkeren. 
Wie woont er in Utrecht, of kent iemand uit 
Utrecht, waar ik mijn motor ‘s zomers kan stallen.  
Ik zou mijn motor heel graag meer willen gebruiken 
en moet nu altijd reizen voordat ik bij mijn motor 
kan. Jammer, want dat betekent, dat ik veel gele-
genheden om te rijden voorbij moet laten gaan. 
Wellicht is er een medelid, die het een mooie aan-

moediging vind om ook meer te rijden, of het gewoon gezellig vind om een 
medeclublid af en toe tegen te komen. Ik heb er uiteraard eventueel geld voor 
over. 
Belangrijk lijkt me dat het op basis gaat van wederzijds vertrouwen en inte-
resse. 
Ben benieuwd naar jullie reactie, 
 
Jorn van der Veen 
06-42144294 of jornmetten@gmail.com 
 

Te koop: 

Ik was in het bezit van Alcyon 175cc tweetact 1924 en heb nog enkele onder-
delen liggen. Wie heeft er interesse in de volgende onderdelen:  Benzinetank
( geen roest)- versnellingsbak.-Vliegwiel-ontstekingsspoelen-
tandwielen.Tevens te koop motoplatontsteking. 
Janssen, Wim   Email: janssen-esser@kpnplanet.nl . Tel: 0475-402191 
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15 en 16 januari 2011 
Oldtimer beurs Autotron Rosmalen 
Clubstand CFM 
 
19 maart 2011 
Kennisdelendag Oosterhout  
(Let op: de Sleuteldag is verplaatst naar Oktober) 
 
 

Beurzen/evenementen 2011 

 
Elke DERDE Zondag van de maand. 
Le Club du Vieux Guidon 
Verplicht lidmaatschap €5.00 per jaar. Lidmaatschap van 1 augustus tot en 
met 31 juli. Replonges - 4km van Mâcon (F) 
 
15 en 16 januari 2011, Oldtimerbeurs Rosmalen 
Geopend van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. 
E mail: info@oldtimerbeurs.net 
Website: http://www.oldtimerbeurs.net 
 
4-6 februari 2011, Bremen Classic Motorshow (D) 
Website: http://www.classicmotorshow.de 
 
12 en 13 februari 2011, Moto Retro Wieze (B) 
Oktoberhallen Wieze, België. 
Open van 09:30 uur tot en met 18:00 uur 
Tel:(00.32) 2 381.08.87 
Website: http://www.motoretrowieze.be/ 
E-mail: bema.bvba@pandora.be 
 

Agenda 

CFM evenementen 2011 
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13 februari 2011 Bourse d'échange, Joigny - (F) (89300) 
Van 4 h 45 - 18 h, Centre ville, Place du 1er Régiment des volontaires de 
l'Yonne. M.C. “Les Vieilles branches” Tel (0033) 6 18 54 09 38 
 
19-20 februari 2011, Technorama Kassel (D) 
Zie ook: www.technorama.de 
 
21 februari 2011 10e ruilbeurs 'T ECHAPPEMENTJE,Roeselare (B) 
FABRIEKSPAND, veldstraat 59, Roeselare 
Entree € 4,00, Tel: 0032-51 724725-051725581 
 
20 februari 2011, Oldtimerbeurs Lommel (B) 
Zaal Den Horst, Gelderhorsten/Lommel 
Entree: € 4,00. Tel: (0032)47-4476427 
 
13-14 maart 2011, Bourse D’Echanges, Reims (F) 
Open: 10.00 hr - 18.45 hr 
Website: www.bce-reims.com 
 
Zaterdag 26 maart 2011, Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Hardenberg 
Rijksweg 34 Ommen - Coevorden, Entree euro 4,00 
Zie ook: http://www.motormarkthardenberg.nl 

 

 

Overige beurzen in Frankrijk 

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

 
Bestuur: 
Voorzitter: Wil Streep, Zoelenseweg 1, 4003 EK Tiel. (0344) 68.20.21 
Secretaris: Arjan Griffioen, Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum 
 (0343) 45.40.71 
Penningmeester: Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 
Doc. centrum: Rien Neels, Margrietlaan 8, 5165 TA Waspik. (0416) 31.20.01 
Techniek: Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 36.13.52 
Webmaster: Paul Jonkman, Zonnenbergstraat 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek 
 (055) 323.26.67 
Evenementen: Richard van der Plas, Thamerweg 28, 1422 XJ Uithoorn 
 (0297) 54.01.04 
Secretariaat: 
CFM t.a.v. het secretariaat, Bosbadlaantje 9, 3956 BL Leersum 
Email: info@clubfransemotoren.nl 
 
Documentatiecentrum: 
Rien Neels, bezoek op afspraak (0416) 31.20.01 of (06) 36.20.00.14 
Email: CFM-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. 


