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Twintig jaar CFM 
Ik heb de eer om het voorwoord te schrijven van deze Peu. Twintig jaar gele-
den had ik ook die eer in Peu 1, die toen nog “Nieuwsbrief” heette en in eer-
ste instantie gericht was op Terrotisten (geen schrijffout). Voor de oud-
gedienden misschien een bekend verhaal. Maar voor de vele nieuwe leden 
die we inmiddels in ons midden hebben toch nog maar kort eens de herha-
ling. 
Het begon op de voorjaarsbeurs van 1991 in Barneveld. Ik had een jaar eer-
der een motor gekocht van een onbekend, naar het scheen, Frans merk. 
Tragatsch, zeg maar de motor-Google van 20 jaar geleden, kon vertellen dat 
het een groot merk uit Dijon was en dat er ook 350cc zijkleppers in licentie 
in het oostblok zijn gemaakt. Hoewel ik de motor als zeer speciaal ervoer, 
bleken er maar liefst 300.000 van gemaakt te zijn over een groot aantal jaren, 
vanaf het midden van de twintiger jaren tot in WO2. 
Op de beurs stond een standhouders-echtpaar, Wim en Nel Faber, die niet 
alleen enthousiast waren voor de waar die ze aanprezen: het waren echte lief-
hebbers van Frankrijk, de frêle Franse motoren en bovendien hadden ze veel 
kennis en contacten. Wim zal dat vast nog wat relativeren, maar feit is dat 
Wim en Nel zeker vijftig keer zoveel verschillende Terrots in handen hebben 
gehad dan ik in die tijd. 
Er was een gezellige aanloop van diverse liefhebbers en al snel had ik het 
idee om wat namen en adressen van mensen te noteren om een brief te stu-
ren. Doel was om de gezamenlijke kennis te kunnen delen door het uitwisse-
len van telefoonnummers. Wim prees alleen aardige mensen aan. Als u tot de 
eerste leden behoort, is er een goede kans dat je op deze wijze door de komi-
sche ballotage bent gekomen. 
Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een club met statuten, een jaarvergadering, 
een begroting, kascommissie en verslagen van bestuursvergaderingen. Het 
was de vurige wens om aan die officiële rimram te ontkomen, maar dat is 
helaas niet gelukt. Een officiële structuur was noodzaak, onder andere van-
wege de noodzakelijke WA-verzekering, zodat bestuursleden niet hoofdelijk 
aansprakelijk waren voor alles dat ze organiseerden. 
Wat gebleven is vanaf de eerste dag: een documentatiecentrum, een Jaarver-
gadering gekoppeld aan de beurs van Barneveld (nu Kootwijkerbroek), een 
Jaarrit en Clubweekend op een ander locatie, Sleutel- en Kennisdelendag en 
een bestuur dat geen dubbeltje declareert voor gereden kilometers en tijdsin-
vestering. In die 20 jaar heeft het ook nooit geknetterd in het bestuur. Dat is 
ook wel het vermelden waard. Ook is er nooit gedoe geweest over geld of 
over onverantwoorde investeringen. Bijzonder !! 
 
Jubileumboek of jubileumfeest? 
Wat is de toekomst van de CFM? Over vijf jaar bestaan we dus 25 jaar. De 
digitale communicatiemiddelen zijn dan nog bepalender aanwezig dan nu al 
het geval is. Daar heeft de CFM veel profijt, maar ook af en toe last van. We 
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dreigen te veranderen in een internetwinkel waar leden iets bestellen en dan 
wel een beetje snel als het kan. Om de gretigheid aan de telefoon en per mail 
wat te beteugelen zullen we vaker dan voorheen het lidmaatschapsnummer 
vragen. Het etiket op de envelop van deze Peu is daarom omgebouwd en bo-
venaan staat uw lidnummer.  Daarmee voorkomen we bijvoorbeeld het mis-
verstand dat iemand die zich aanmeldt voor het CFM-internetforum denkt, 
dat hij dan ook lid is van de CFM. 
En natuurlijk gaan we ons beraden hoe we over vijf jaar het feest willen vie-
ren. Is bijvoorbeeld een jubileumboek dan nog wel het gepaste medium? 
Veel jubileumboekjes zie je na een aantal jaren op beurzen rond zwerven. 
Moet documentatie digitaal worden gemaakt? En dan aangeboden aan leden 
via de site? Of moet het toch een feest worden voor leden die ergens bij el-
kaar komen? De polonaise zal wel niet snel gelopen worden, zo’n club zijn 
we niet. We genieten eigenlijk nog het meest van rust, rijden en oliegeur aan 
de vingers. Als je suggesties hebt, dan hoort het bestuur dat graag. 
 
Dit jaar zullen we in ieder geval bij het tweede decennium stil staan tijdens 
het Clubweekend. Dat betekent dat rijdende en niet-rijdende leden nog meer 
dan anders wordt gevraagd om deel te nemen. We gaan dit jaar toeren in de 
omgeving van Ruinerwold, Henk Timmerman is de organisator. 
 
800 vrienden 

Oude logo’s, bij de start van de clubbladen in gebruik genomen. 
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Kennisdelendag Oosterhout 2 april 2011 
Aangezien Marius dit voorjaar zijn bedrijf gaat verhuizen, is de Sleuteldag 
verplaatst naar oktober en wordt in plaats daarvan de Kennisdelendag gehou-
den op 2 april 2011 in het privé museum van Rien Neels in Oosterhout. 
(Let op: in de vorige Peu stond een andere datum vermeld, deze is dus fout) 
 
Onderwerpen dit keer zijn: 
 
 Demonstratie magneetontsteking 
 Basis kennis elektronica (de vorige keer door tijdsgebrek niet afge-

maakt. Wil iedereen zijn multimeter meenemen !) 
 Remmen 
 Harden 
 
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 van der Plas, (0297) 54.01.04 
Of per email: rvdplas23@hotmail.com 
 
 
Adres Museum Rien: 
Wetering 69 (dit is op een industrieterrein), 4906 CT Oosterhout 
 

In Memoriam 

 
Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat in december 
plotseling onze clubgenoot E.F. Ed de Smit is overleden. 
 
Wij wensen zijn vrouw Ineke en familie veel sterkte in deze 
moeilijke dagen. 
 
Bestuur CFM 
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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. 
 

Open Dag Documentatie Centrum 28 Mei 2011 

 (met een ritje) 

 
Informatie nodig over je motor ? Benieuwd naar een stukje Frans motorhisto-
rie? Andere clubleden weer eens ontmoeten ? 
Daarvoor moet je in het 
CFM Documentatie Cen-
trum zijn. 
Zaterdag 28 mei 2011 is 
er weer een Open Dag in 
het Documentatie Cen-
trum in Oosterhout. 
 
Tevens zullen we op deze 
dag, voor de liefhebbers, 
een kleine tocht door de 
omgeving uitzetten. Dus 
neem je motor mee. 
Het DC is open vanaf 
09:30 uur open. 
De koffie staat weer 
klaar!! 
 
Tot ziens in Oosterhout, 
Rien Neels. 
 
N.B. Het adres en de route staan boven aan de pagina. 

Altijd gezellig in het museum van Rien 
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Felix Millet, bekend uitvinder, miskend mens 
Vertaling: Henk Kaajan 

 
Een van de pioniers van de motorfiets was ongetwijfeld Felix Millet. 
Hij ontwierp met de 19-de eeuwse instelling van alles is maakbaar een motor-
fiets met een vijf cilinder stermotor. Helaas is zijn ontwerp nooit in productie 
genomen. 
Dit artikel, aangeleverd door Christ de Graaf en vertaald door Henk Kaajan, ver-
scheen oorspronkelijk in Moto d’Hier van November 2003. 
De auteur was Alain Daigne, die ook een boek (“Au Pays de Millet”)  schreef 
over de historie van de motorfiets in de omgeving van de Seine en Oise.  *) 

 
Laten we de be-
zitters van het 
boek “Au pays 
de Millet” gerust 
stellen. We gaan 
hen niet opnieuw 
de informatie in 
dit boek opdie-
nen, maar het 
compleet maken. 
Waar Millet voor 
anderen een on-
bekende is of op 
zijn minst een 
vage pionier te 
midden van zo-
veel anderen in 
de ontwikke-

lingsgeschiedenis van de auto en motorfiets, stellen wij ons hier tevreden met 
een kort overzicht van zijn geschiedenis. 
 
Van driewieler naar tweewieler. 
 
Voordat Werner  zijn lichte motorfiets en De Dion zijn driewieler in produc-
tie namen, hadden talrijke pioniers zich al bezig gehouden met de ontginning 
van de prehistorie van de motorfiets. (zoals Claude Reynaud het noemde **). 
Tussen de baanbrekers met namen als Daimler, Wolfmuller, Munigotte en 
Copeland past op een goede plaats Felix Millet. 
In tegenstelling tot zijn tijdgenoten, die zich richtten op stoomaandrijving of 
gasenergie of zich uitsluitend bezighielden met de verbrandingsmotor en 
daarbij geen aandacht schonken aan het rijwielgedeelte en de praktische as-

Felix Millet met zijn eerste ontwerp uit 1889: een driewieler met 
vijfcylinder stermotor. 
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pecten van hun toekomstige vervoermiddelen, bedacht de ingenieur uit 
Persan een best mogelijk en bruikbaar en samenhangend ontwerp. 
Helaas is het beste vaak de vijand van het goede en omdat Millet teveel nieu-
we ideëen en technische oplossingen wilde bijeen brengen, welke vaak slecht 
of helemaal niet waren uitontwikkeld, kon Millet zijn verschillende prototy-
pes niet echt op de kaart zetten. 
 
Het patent met betrekking tot een driewieler uitgerust met een vijfcilinder-
motor in het voorwiel werd in 1888 gedeponeerd, maar heeft nooit geleid tot 
daadwerkelijke industriële fabricage, ondanks dat de motor in 1895 werd 
geplaatst in een tweewieler. Toch werden nieuwe markten wel degelijk on-
derzocht, zoals blijkt uit een aankondiging van een Zwitserse uitvinderten-
toonstelling van 21 januari van hetzelfde jaar. En de vermelding en de ver-
spreiding van vele artikelen door de gespecialiseerde pers uit dit tijdperk van 
pioniers. 
 
Het “Zonnewiel “: gebruiksaanwijzing. 
De tijdschrift “La Nature” ***) opent bijvoorbeeld in de uitgave van 4 mei 
1895 met deze nieuwe vinding enkele dagen voor de start van de race Parijs-
Bordeaux-Parijs. De eerste beproeving ter wereld, voor automobielen en mo-
torfietsen, waarbij de snelheid een begrip is. Er deden twee motorfietsen 
mee: Millet op zijn 5-cil motor en George Osmont op een Duncan & Suber-
bie. Beide gaven halverwege op. 
Ziehier een uittreksel van het artikel uit La Nature (met als titel: “La bicycle 
automobile Millet”): De benzinetank heeft de vorm van een gewoon maar 
zeer dik spatbord. De motorfiets bevat verder een kleine tank met lampolie, 
welke olie zich begeeft in de cilinders en een bidon met smeerolie welke 
druppel voor druppel valt in de buis en zo het explosieve mengsel naar het 
centrum van het motorwiel aanvoert. Dit mengsel brengt zo olie naar alle 
onderdelen. Om de motorfiets in werking te zetten wordt de “rotatie parachu-
te” ( letterlijke vertaling; zie g-g’ in de tekening op de volgende pagina en de 
foto op pagina 11) ingeschakeld. De “ruiter” zet zich in het zadel, steunt op 
de pedalen en trapt de machine aan. Deze start door middel van pedalen heeft 
tot doel om te motor te laten aanslaan, een onvermijdelijke voorafgaande 
procedure bij alle brandstofsystemen. Vervolgens trekt de cavalier ( letterlij-
ke vertaling ruiter, kennelijk bestond er in 1895 nog geen ander woord ) de 
rotatie-parachute terug, ontkoppelt de motor door met de rechtervoet een spe-
ciaal pedaal in te trappen en hij is vertrokken. Om de snelheid van de motor 
te regelen draait men aan de handgrepen op het stuur, welke het doseerappa-
raat aandrijft en naar verkiezing de verbranding van de explosiemotor re-
gelt...In enkele zinnen wordt de lezer zeer snel gewaar dat de geweldige ster-
motor krioelt van de uitvindingen, zoals de tank in het spatbord, de centrale 
kruk welke van het stuur kan worden ingetrokken met  een horizontale as (de 
beroemde rotatie-parachute), de bediening van het gasmengsel met de draai-
ende gashendel of de ontkoppeling met de voet. 
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Genie ? Waarschijnlijk.  Zakenman ?  Nee. 
 
In 1889 heeft Felix Millet zijn mechanische wiel na vijftien jaar ontwikkeling 
gerealiseerd. Volgens de voorzitter van Oudheden, Kunsten en Beroepen een 

modelvoorbeeld voor jonge werktuigbouwkundigen. Uitvinden, zeker dat is 
mooi, maar het moet zich ook nog verkopen. Dat is nog niet zo eenvoudig 
met het onverzettelijke karakter van onze man. Het verhaal doet de ronde dat 
na vergeefse onderhandelingen met Franse en Amerikaanse industriëlen er 
een akkoord tot stand kwam met een Engelse firma. Op het moment dat de 
handtekening gezet moest worden en de waardige Engelse vertegenwoordi-
ger juist een zak met goudstukken op de tafel had gelegd, merkte Felix Millet 
op, dat het contract bedingt dat hij een oversteek over het Kanaal moet ma-
ken. “U koopt u mijn patent, hetzij zo, ik heb hiertoe met veel moeite toe be-
sloten. Nu heeft u het, maar de zee oversteken om naar jullie toe te gaan? 

Afbeelding van de Millet uit het blad La Nature van Mei 1895. 
Vertaling van het bijschrift:   
Fig. 1 —  “La bicycle automobile de Millet”  (letterlijk: de bewegende fiets van Millet; het 
woord motocyclette werd pas door Werner gebezigd in 1897) - Totaal overzicht van het 
systeem. 
A. Bobine. — B, B’  Flessen met petroleum en smeerolie. — C. Hendel voor de rotatie-
parachute  ( = g, g’  ) — D. Benzinetank. —  E. Accu’s  — O. Achterstandaard 
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Nooit, hoort u meneer !  Nooit zal ik daar een stap aan land zetten !” De En-
gelsman bleef erop aandringen, Millet veegde met de rug van zijn hand de 
stapel goudstukken weg en gooide zonder complimenten zijn bezoeker naar 
buiten. Voila, dat is wat men kan noemen een “karakter”. 
 
Laatste uitzonderlijkheden. 
Na de tegenslag om het “Zonnewiel” commercieel te maken had Felix Millet 
al zijn geldmiddelen opgemaakt en leefde hij miserabel in een houten schuur, 
zichzelf voedende met bijna uitsluitend melk of eigenlijk de restanten die in 
de pan achterbleven na het koken van de melk. Pas na anderhalve liter melk 
koken kon een beetje van deze korstenmaaltijd gegeten worden, en of het 
goedje deugdzaam was zal men nooit te weten komen. Als de uitvinder op 

leeftijd komt, verlegt hij zijn terrein. Het is dan dat hij een machine, welke 
leer klopt en hard maakt, heeft ontwikkeld en een overbrenging met geleide-
lijke wisseling van snelheden. Maar het commerciële succes blijft nog steeds 
uit. In 1914 is Felix Millet 70 jaar oud, maar met zijn kleine gestalte en zijn 

Eveneens uit het artikel van La Nature: een blik op de motor en de 
dwarsdoorsnede van een cylinder. 
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lange witte baard lijkt hij wel tien jaar ouder. Hij probeert zich aan het leger 
te verbinden, tot zijn woede krijgt hij een definitieve en categorische afwij-
zing. Geenszins ontmoedigd vindt hij tijdens het conflict (eerste wereldoor-
log) werk als werktuigkundige en mecanicien in de wapenfabriek van 
Puteaux. Als de vrede is teruggekeerd, zoekt een bedrijf in oosten ontwer-
pers. Tot zijn stomme verbazing verschijnt er voor de directeur een 75 jarige 
sollicitant, die opmerkt, dat de advertentie niets vermeldde over een leeftijds-
grens en daarom niets zijn aanstelling in de weg kan staan. Het onverdraag-
zame karakter van de nieuwe medewerker zorgt enkele dagen later voor een 
gemakkelijk voorwendsel voor zijn ontslag. Hij eindigt zijn dagen in een ver-
pleeginrichting op de leeftijd van 85 jaar. Het verhaal vertelt niet hoe zijn 
kamergenoot die laatste maanden van zijn leven heeft overleefd. 

 
 
Vertrouwen in zijn talent 
Rond 1894 heeft Millet een ernstige infectie in zijn oor. Hij heeft geen enkel 
vertrouwen in de chirurgie en Felix Millet overtuigt zijn dokter, die hem 
waarschuwt dat een operatie onvermijdelijk is, om hem even de tijd te gun-
nen. Dit uitstel biedt hem de mogelijkheid om aan de hand van de schedel 

Deze Millet en de driewieler uit 1887 staan in het Musée des Arts et Metiérs 
in Parijs. Hier is goed de “rotatie parachute ” (zijstandaard)  te zien. 
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van een van zijn broers, wiens schedel exact dezelfde vorm heeft, een model 
te maken. Op basis van dit schedelmodel wordt speciaal gereedschap ge-
maakt. De schedellichting wordt uitgevoerd door een neef die ook mecani-
cien is. De arts mag uitsluitend de inwendige operatiewerkzaamheden uitvoe-
ren !  
 
*) Au Pays de 
Millet 
Alain Daigne, 
historicus van 
Moto d’Hier, leg-
de 75 jaar motor 
historie in het 
gebied van de 
Seine en Oise 
vast. Met onder 
andere een hoofd-
stuk over de aan-
leg van circuit 
Linas-Montlhéry. 
ISBN: 
2951226802. 
Te bestellen bij de 
auteur zelf: 
Alain Daigne, 5 
Chemin Vert, 
95630 Meriél (F) 
 
 
**) Claude Rey-
naud: verzame-
laar van fietsen en 
motorfietsen.  
Zij verzameling is 
ondergebracht in “Musee Velo et Moto in Domazan (F). 
Website: http://www.musee-velo-moto.com 
 
***) La Nature 
Was een tijdschrift voor wetenschap en techniek van 1873—1962. 
De uitgaven van 1873—1905 zijn digitaal op internet te vinden. 
Zo zijn er naast de Millet ook beschrijvingen te vinden van de Werner, de 
Dion-Bouton, enzovoort. 
Website:  http://cnum.cnam.fr  (Klik op link: La Nature) 
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Nieuwe leden en hun motor 
 
Afgelopen jaar zijn er weer nieuwe leden in de club bijgekomen. Twee van hen 
met een Peugeot P108: Andre Koolen en Mark Peeters. Hierbij hun verhaal. 

André Koolen met Peugeot P108 …... 

 
Ik ben André Koolen, getrouwd en vader van 4 kinderen. Ben van oorsprong 
scheepswerktuigkundige en heb een paar jaar gevaren. Heb avond hts gedaan 
en ing geworden in de energie techniek en werk momenteel bij Heineken. 

Mijn vader had ooit in 1969 een Solex ingeruild van de pastoorsmeid (hij had 
een fietsenzaak), 
welke ik een paar jaar geleden tegenkwam met opruimen van zijn garage. 
Deze wilde ik gaan oplappen, en ben daarom een zandstraler gaan bouwen. 
Daarna heb ik de Solex geheel gerestaureerd, en ben daar bijna mee klaar. 
Ook heb ik een Yamaha Virago 1100, uit 1986 welke ik in topconditie houd. 
Dat moet wel, ik heb deze immers gekregen van mijn vrouw toen we 12,5 
jaar getrouwd waren. 

Onderhanden werk: Peugeot P108 van André Koolen 
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Mijn buurman restaureert al jaren oldtimers. Meestal Duitse merken en hij 
komt vaak voor technische vraagstukken naar mij. Waarmee mijn interesse in 
een oude motor groeide.  
Ik had een Terrot flattank gezien. Maar daar vroegen ze de hoofdprijs voor. 
Kort daarna zag ik op marktplaats een P108 aangeboden worden, waar ik de 
volgende dag naar ben gaan kijken. 
Ik was op slag verliefd, op de motor en zijn techniek. Schakelpook op de 
tank, super. Hij is redelijk compleet, alleen jammer dat men chromen velgen 
heeft gekozen. Welke verwijderd zullen moeten worden. 
Omdat ik absoluut geen idee had waar te beginnen en omdat deze motor 
reeds door vele handen is gegaan, moet ik op mijn hoede zijn voor reeds ge-
maakte aanpassingen tijdens het opnieuw aan te pakken project. 
Dus ben ik gaan surfen op het net en kwam op de site van het CFM terecht.  
Contact gelegd en lid geworden. Documentatie gekopieerd in Oosterhout en 
voorzichtig een plan gemaakt. 
Om alles beter te begrijpen, ben ik begonnen met Franse teksten te vertalen 
naar het Nederlands. 
Helaas ging mijn Virago stuk en eiste deze voorrang. Blok virago gerepa-
reerd en ja zo is het reeds weer november. Wat ook weer leuk is, omdat ik ‘s 
winters meer tijd heb dan in de zomer. 
Ik heb namelijk nog een passie, het kweken van palmbomen, yucca, olijven 
en andere exoten. Welke ik de gehele zomer verhandel op internet. 
 
Vandaag vrij genomen om de garage gereed te maken voor project.  
Moet wel wat inschikken, aangezien een van mijn zoons een espresso machi-
ne aan het restaureren is. Een Faema due, veel koperwerk. 
Tja en dan komt plan de Peugeot. 
Bij de aankoop was er reeds veel gedaan, althans dat werd verteld. 
Hij zou zijn voorzien van nieuwe velgen en spaken, tandwielen en ketting.  
Zadel is reeds opnieuw bekleed, tank is gestraald en inwendig gecoat.  
alle nikkelen delen zijn gestraald en opnieuw vernikkeld. Het motorblok is 
open geweest, doch kreeg ik de boodschap mee, dit opnieuw te bekijken. 
Verder is alles in nette staat. Doosje losse onderdelen kreeg ik erbij.  
Tankstikkers en handboek met geschreven tekst van diverse eerdere eigena-
ren, met wat zij aan de motor hadden gedaan. 
 
Ik heb de motor opgehaald en voor zover het kon ineen gezet. Om een beeld 
te krijgen hoe hij eruit moest komen te zien. De motor is van 1930 en heeft 
250 cc inhoud. Staat nu geheel in de grondlak en heeft geen roest meer. 
Ik heb in Oosterhout gezien dat daar de oude motoren geconserveerd staan.  
Maar aangezien mijn P108 reeds ontzielt was van de oude tijd, heb ik geko-
zen voor restauratie naar nieuwstaat. 
Heb reeds contact gehad via het forum met Christ de Graaf, die mij zeer goe-
de raad gaf, voordat ik zou gaan beginnen. 
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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) 

Ik wilde namelijk het frame, spatborden en tank laten moffelen. Maar de tank 
blijkt gesoldeerd, wat in een moffeloven los kan komen. Dus gelukkig op tijd 
gewaarschuwd door Christ hiervoor. 
Ik heb ook het vermoeden dat mijn carburateur niet origineel is en ook dit 
besproken op de club met Rien Neels. Deze gaf aan dat in die tijd er veel ver-
anderde in korte tijd en dat het best zou kunnen dat hij wel origineel is. 
Maar dat frame en motornummer uitsluitsel geven hiervoor.  
Ook is de motor voorzien van een Maglum, Christ vertelde hierover dat deze 
voorzichtig behandeld moet worden. En dat het een gewild item is.  
Zo zie je weer dat eerst contact hebben met op dit gebied, ervaren techneuten 
je behoeden voor gemakkelijk te maken fouten. 
Heb dan ook nog een berg aan vragen, waarvan ik deze zomer al wat had 
geplaatst op het forum. Maar helaas blijken anderen ook zomers druk bezet. 
 
Wel heb ik reeds contact gehad met Peugeot Nederland en Frankrijk, waar 
weinig info te halen is. Ze verwijzen naar het museum in Lyon. Ga deze weg 
nog ontdekken. Ik hoop aankomend jaar, met de Peugeot rijklaar te komen.  
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…... en de Peugeot P108 van Mark Peeters 

 
Jullie zullen, denk ik, een bekend gezicht zien, want de geestelijke vader van 
de ijzeren dame is Christ de Graaf. Ik heb Christ en zijn vrouw Riet zo’n drie 
jaar geleden ontmoet tijdens het Veteranen Treffen in Woerden, alwaar ze 
voor de CFM de standhouders waren. 
 
Ik heb toen een foto van de P108 gezien (onder het genot van een wit wijntje) 
en zwijmelde meteen weg. De motor stond niet perse te koop, want Christ 
was er best aan gehecht. Maar het huis, zo vertelde Riet, stond best wel vol. 
Ik heb toen pas na ongeveer een jaar weer contact gezocht, omdat het wel een 
beetje bleef broeien. De ijzeren dame riep diep in me visioenen op, waar ik 
geen weerstand tegen bieden kon.  
Via de CFM was het contact weer snel gelegd en na een allervriendelijkst en 
vrijblijvend bezoekje in Brabant was de koop nog niet gesloten, maar ik was 
eigenlijk allang verkocht. 
De week daarna heb ik mijn nieuwe vrouw (ahum) opgehaald en flink vast-
gesnoerd op de aanhanger, want ik wilde haar niet meer kwijt raken. Er is 
dus waarschijnlijk sprake van een match (ben overigens gelukkig getrouwd 
en heb twee prachtige zoons) en ik heb ook zeer veel respect voor haar (ik 
heb het nu weer over de Peugeot), deze Iron lady (niet te verwarren met een 
zekere Margaret Thatcher). Ik kan misschien beter ‘dame de fer’ gebruiken 
in het vervolg.  
Deze ‘dame de fer’ lacht volgens mij iedereen uit. 1932! Intrigerend. Die 
heeft als ware overleveraar heel wat geschiedenis meegemaakt van dicht bij 
en misschien ook wel geschreven. Ellende maar ook vreugde, wie hebben er 
allemaal op gereden voor mij en op welke geplaveide en logischer denk ik, 
ongeplaveide wegen het lijf van de berijder gegeseld door weer en wind? 
Hoe moet het gevoeld hebben om zo’n dorpsplein in Frankrijk in 1933 op te 
rijden? Via de muren van de huizen weerkaatsten de droge knallen van de 
250 cc zijklepper en deed de aanwezigen (kapper, bakker, burgemeester) 
even van hun jeu de boule afleiden en met jaloerse blik naar de snelheids dui-
vel en blinkende ‘dame de fer’ kijken. Ik ben werkelijk benieuwd naar de 
omstandigheden indertijd. Wat was de functie van zo’n motor fiets, wie reed 
er mee met welk doel, wat waren zoal de dagtrajecten en hoe barbaars de we-
gen? (Ik heb het beeld van de film Motorcycle Diary dan een beetje in ge-
dachten) 
 
Over de P108: dit is een motor die in Nederland niet echt bekend is, maar 
waar er in Frankrijk vele van zijn gebouwd. Christ heeft ‘m in zuid Frankrijk 
zo verluid het verhaal, opgehaald aan het einde van een rondtour met caravan 
door Frankrijk. De motor werd in tweeën gedeeld en midden in het gangpad 
van de caravan gezet. En is op deze wijze naar Nederland getransporteerd. 
Christ heeft deze motor werkelijk prachtig opgeknapt en dus was er voor mij 
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niet veel werk aan de winkel. Eens wil ik de tank nog eens opnieuw van 
verf voorzien (heeft iemand hier ervaring tips en trucs mee?) in de zelfde 
tweekleur. Wel heb ik wel in de voorrem nieuwe voering in laten zetten, 
want remmen dat was niet spectaculair. Ben echter nog niet in de gelegen-
heid gekomen om er veel rijervaring mee op te doen, want je rijdt er niet 
zomaar mee weg met al die hendeltjes links en rechts. Ze staat vooralsnog 
nog een beetje te slapen (lekker warm en droog) in mijn garage. Ik heb er 
natuurlijk wel grootste plannen mee. Heb voor deze motor speciaal op de 
rommelmarkt een lange zwarte leren jas gekocht en van die grote hand-
schoenen. Ik heb naast de P108 nog een NSU Max uit 1958 (wel alles zelf 
aan opgeknapt) en een Ducati uit 1994. Ze zijn alle drie wel een beetje 
Spartaans te noemen. 
 
Mark Peeters 
 

Een werkpaard van de Franse motor industrie: de P108 van Mark Peeters 
250 cc zijklepper uit 1932. 
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Verslag Kennisdelendag 9 okt 2010 te Oosterhout 
 
Door: Michael van Asten 

 
Saaie bedrijventerreinen? Nee hoor lang niet allemaal. In Oosterhout niet in 
ieder geval. 
Het “onderkomen” waar we welkom geheten werden, is dat zeker niet. Het is 
bijzonder plezierig ingericht met een vleugje nostalgie. Er staan schitterende 
motorfietsen in originele staat, de meeste in de lichtgewicht klasse, ofwel de 
zogenaamde auxiliaires. 
En voor wie van klassieke vierwielers houdt, is er bij de buren ook het nodi-
ge te beleven. 
 

 
Vandaag waren we te gast bij Rien Neels en zijn charmante helpers voor de 
Kennis delen dag. 
Gewapend met enkele werkstukken en een multimeter waren we met zo’n 20 
man aanwezig. 

Kennisdelendag in het museum van Rien: Paul houdt een verhaal over het spuiten van 
motoren. 
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De nodige koffie en vlaaien lachten ons toe bij binnenkomst, er bleef niet 
veel van over. Heerlijk! 
Enthousiaste docent van de dag was Paul Jonkman die zijn ervaringen met 
ons deelde op het gebied van verfspuiten en electra. Tussendoor werd een 
uitstekende lunch verzorgd, niemand kwam tekort. 
Aan de hand van een power-point presentatie en foto’s werd e.e.a. verduide-
lijkt. 
 
Hieronder volgen enkele tips m.b.t. het spuiten. 
-  Spuiten is geen must voor fraai lakwerk, ook met de kwast worden zeer 
goede resultaten behaald. 
-  Gaat men spuiten, plan dan alles heel goed, het liefst een jaar van tevoren. 
-  Kies geschikt weer: het voorjaar met 20 °C, droge lucht en weinig insecten. 
-  Het werkstuk eerst goed ontvetten, dan goed ontroesten, bijvoorbeeld in de 
straalcabine, daarna stofvrij maken. 
-  Vervolgens spuiten met etsprimer, laten drogen, daarna spuiten met basis-
lak die al op kleur is. 
 
-  Zonodig pla-
muren, daarna 
met een goede 2 
componentenlak 
spuiten en met 
transparante lak 
nog een keer 
overspuiten. 
-  Gebruik goed 
materiaal van één 
gerenommeerde 
verfhandel en 
merk, zowel de 
lak, de geadvi-
seerde verdun-
ners als goede 
afplaktape en 
tape om biezen 
mee te maken en 
waterproof 
schuurpapier 220-600-1000 of 1200. 
 
-  Kies goede spuiten, zeker voor de finishing touch en met de verfbeker bo-
ven op de spuit. 
-  Is er wat fout gegaan? Opnieuw beginnen, niet tussendoor prutsen aan de 
natte verflaag. Een insectje, stofje of druiper? Niet naar de uroloog gaan, 
maar laten drogen en voorzichtig wegschuren. 

Paul had een geimproviseerde spuitcabine meegnomen voor een 
demonstratie lakspuiten. 
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-  Is het werk af en toont het te fraai en te nieuw? Voorzichtig schuren met 
waterproof schuurpapier 1000 of 1200 en polijsten met Commandant 3 of 4. 
 
Na de lunch volgde een demonstratie spuiten, waarna het electraspektakel 
van start ging. 
Dit bestond vooral uit het laten zien hoe de multimeter werkt en het doen van 
enkele testjes hiermee. Ook werden enkele meegebrachte dynamo ankers op 
deugdelijkheid gecontroleerd. 
Aangezien het al naar vieren liep, komt het onderdeel electra een andere keer 
weer aan de order. De tijd vliegt…. 
 
Het was een gezellige en leerzame bijeenkomst.  
Rien, Paul en alle helpers namens de aanwezigen hartelijk dank voor uw in-
zet en betoonde gastvrijheid! 
 
M vr groet,   Michael van Asten. 
 
P.S.:  Voor de goede orde kunnen aan deze informatie geen rechten worden 
ontleend. 
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Historie blokmotoren Peugeot 
 
Vertaling: Jan Horsman 

 
Peugeot is een van de weinige pioniers uit de begintijd van de motorfiets, die 
tegenwoordig ook nog tweewielers produceren. (Scooters en motorscooters) 
In het begin van de vorige eeuw was Peugeot een van de toonaangevende 
motorfietsleveranciers. Voor de Eerste wereldoorlog haalde Peugeot vele ra-
cesuccessen met OHC en DOHC racetwins. 
Echter in het midden van de twintiger jaren behoorde Peugeot niet meer tot 
de belangrijkste fabrikanten. De modellenreeks was beperkt en verouderd. 

 
Er waren alleen verouderde 175 
en 250 cc tweetakt modellen le-
verbaar, terwijl concurrent Terrot 
een hele serie nieuwe motoren op 
de markt bracht, waaronder 250 
en 350 cc viertakt zij– en kop-
kleppers. 
In een poging om het tij te doen 
keren, werd in 1926 de “Société 
de Cycles Peugeot” opgericht. 
Dit was een afsplitsing van de 
afdeling “Automobielen en 
“Gereedschappen”. In dezelfde 
periode kwam er een Belg, M. 
Kunell,  over van Gillet Herstal 
en werd verantwoordelijk voor 
de ontwerpafdeling. 
Vanuit deze nieuwe Société be-
gon Peugeot met de lancering 
van een nieuwe reeks viertaktmo-
dellen. 
 
Hoewel de meeste fabrikanten 
nog vast bleven houden aan mo-
toren met een losse versnellings-
bak, kwam Peugeot in 1926 uit met een blokmotor, de P104. Deze werd 
voor het eerst gepresenteerd op de Salon van Parijs en was een 350 cc zij-
klepper met drie versnellingen, uitwendig vliegwiel en een “Carter Sec” 
smeersysteem (Dry-sump systeem met losse olietank) 
 
Dit model werd geen succes. Maar dat verhinderde Peugeot niet om aan 
concept van blokmotor te blijven vasthouden en kwam in 1927 uit met de 
P105, een 350 kopklepper met een moderne blokmotor en een concurrerend 

Het eerste model met een blokmotor, de P104, 
werd geen succes. 
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De linkerkant van het 350 c zijklepblok. 
Het ondercarter, krukas en versnel-
lingsbak van het compacte blok zijn 
hetzelfde bij de P107 en de P105. 

De rechterkant van het P105 blok, 
350 cc kopklepper met drie ver-
snellingen. 
De stoterstangen zitten in een 
verticale cilinder naar boven. 
(Geen koningsasser dus) 
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vermogen. Het uitwendige vliegwiel was verdwenen en de olie zat nu in het 
carter. 
De P105 bleef in productie tot 1935. 
Op basis van de P105, werd in 1928 een zijklepper versie uitgebracht, de 
P107. Alleen de cilinder en cilinderkop verschilde van de P105, de rest van 
het blok was gelijk. 
De P107 werd geïntroduceerd op een moment, dat ook diverse andere mer-
ken met blokmotoren uitkwamen. Naast deze leveranciers had de P107 ook 
geduchte concurrentie van de kwalitatieve zeer goede Terrot HST modellen, 
welke in de loop van 1929 op de markt verschenen. Maar de zijklepper werd 

De Peugeot P105, zoals deze in oktober 1927 op de Parijse Salon geïntroduceerd werd.  
Een fraaie, moderne kopklepper. 

350 cc zijklepper P107 van 1931, het “broertje” van de P105. 
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Reclame voor het concept van de blokmotor van P107. 
Vertaling:  
“Voor een moderne motor is het belangrijk, dat alle onderdelen goed beschermd worden. 
Weg met de primaire ketting, welke gemakkelijk verslijt in het stof en vuil, weg met de 
uitwendige oliepomp en kwetsbare olieleidingen. In een P107 is alles beschermd: inge-
sloten kleppen, blokmotor, inwendige oliepomp met oliekanalen in het blok zelf. Alle 
kwetsbare onderdelen zijn ondergebracht in het carter en worden onder druk gesmeerd. 
Ook is het in een P017 niet meer nodig om de smering regelmatig af te stellen. Alles is 
robuust, schoon en compact.” 
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redelijk goed verkocht, zonder dat echt grote productieaantallen gehaald wer-
den. 
In mei 1928, verscheen de P108 op de markt, een zijklepper van 250 cc, die 
tot 1935 in productie bleef. 

De P515 recordmachine, die in 1934 het 24 uurs wereldrecord brak met een gemiddelde 
snelheid van 118 km/uur. 
Let op het gigantische motorblok 

De standaard 500 cc P515 uit 1936, prachtige machine met duidelijk Franse vormgeving. 
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De P515 en P517 werden nog tot eind  werden nog tot eind jaren ‘30  gepro-
duceerd. 
Na de oorlog werd nog korte tijd een 350 cc klopklepper gemaakt, de P135 
en daarmee was het afgelopen met de grote Peugeot viertakten. 
 
Zijn er daarna helemaal geen Peugeot viertakt tweewielers meer gebouwd ? 
Jawel, tegenwoordig kan men een motorscooter aanschaffen met een één-
cilinder 500 cc viertaktmotor. Nog niet helemaal verdwenen dus. ■ 

 
 
 
 
 
 

 
 De 350 cc Peugeot P135 uit 

1947. De laatste zware Peu-
geot viertakt motor. 

De 500 cc één-cilinder viertakt mo-
torscooter van Peugeot, zoals je die 
nu kunt kopen. 
 Wel wat anders dan de P135 uit 
1947  
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Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst CFM 
21 Februari 2011 
 
Nieuwe leden: 
201012-01 G.H.F. van de Pol, Keefheuvel 64, 5298 AL Liempde 
 06- 51.93.96.70       gerwindepol@home.nl 
 
201101-02 R.J. Weststrate, Waterschapsweg 6, 2911 CN Nieuwerkerk 
  a/d IJssel  06- 28.64.83.19    h.wk@xs4all.nl 
 
201101-03 A. Flinterman, Smetanastraat 9, 4102 BA Culemborg. 
 06- 39.47.87.47         Arendflinterman@gmail.com 
 
201101-04 J. Dolders, Sterrenbos 20, 5855 BT Well. 
 06- 20.67.38.26 
 
Adresverbetering: 
H.F. Willems, Marenberg 25, 5508 BD Veldhoven. 
h.willems94@upcmail.nl 
 
Cees van Alphen – email: ceesenpetra@kpnmail.nl 

Zie agenda voor meer informatie 
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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. 



29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertenties 
 
 

Te koop: 

 
- Magnat Debon 350 cc. kopklepper BSSB, 1933, met kenteken in zeer goede 
staat van onderhoud. 
Motor loopt als een zonnetje, geheel gereviseerd, met nieuwe banden kettin-
gen, RVS spaken, etc. 
Prijs in overleg. 
  
- Franse Solex, type 1010 (koffertje),1957, met kenteken, in zeer goede staat 
van onderhoud. 
De Solex is geheel gereviseerd, zuiger, lagers, nieuwe banden,etc.  Lakwerk 
ziet er als nieuw uit. 
Prijs in overleg. 
  
- Snorfiets Vespa Piaggio Si, 1995, met kenteken, in zeer goede staat van 
onderhoud. 
Banden, lakwerk, ziet er zeer goed uit, slechts 3500 km mee gereden, aan-
trappen en wegrijden. 
Prijs in overleg. 
 
Antoon Ammerlaan 
 
0317-315057 of e-mail: a.a.ammerlaan@hetnet.nl. 
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2 april 2011  Kennisdelendag CFM Oosterhout 
(De Wetering 69) 
 
28 mei 2011  Open dag CFM-Documentatiecentrum Oosterhout 
(De Wetering 69) 
 
2-4 september 2011  Jaarrit CFM Drente 
Voor liefhebbers kampeerweekend vanaf vrijdagavond 2 sept,  
zondag tweede (korte) rit. 
 
24 september 2011  Nationaal Veteranentreffen Woerden 
De CFM is weer aanwezig met een clubstand. 
 
8 oktober 2011  Sleuteldag Heerde 
 
29 oktober 2011  Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
 
 
 

Beurzen/evenementen 2011 

 
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 
 
Zaterdag 26 maart 2011 Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden. 
Open 8 tot en met 16 uur. Entree euro 4,00. 
Internet: www.motormarkthardenberg.nl 

Agenda 

CFM evenementen 2011 
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Zondag 17 april 2011, 7e Oldtimerbeurs Hamont (B) 
Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Keunenlaan 11, Hamont België 
Internet: http://www.oldtimerbeurs.be/ 
 
Zaterdag 14 Mei 2011, Motor- en Bromfietsbeurs Barneveld (tot bj 
1970) 
Mercuriushal, Mercuriusweg 41, 3771 NC Barneveld 
Industrie terrein "de Harselaar" 
Open van 09:00 uur tot en met 16:00 uur. Entree: € 5,00 per persoon 
 
28 en 29 mei 2011  Coupes Moto Légende Dijon - Prenois (F) 
Het evenement in Frankrijk. Entree Euro 21,= voor twee dagen. 
Entree gratis als je met een motor van voor 1965 komt. 
Website: http://www.coupes-moto-legende.fr/ 
 
Zaterdag 4 juni 2011 Autodrome Heritage Festival, Montlhéry (F) 
Voor het tweede jaar op rij, georganiseerd door de "Club de Montlhéry". 
Kleinschaliger maar misschien net zo gezellig als de evenementen van een 
jaar of 10 geleden. 
Website: http://autodrome.over-blog.com/article-groupe-annee-20-a-40-pour-
l-autodrome-heritage-festival-2011-61972769.html 
 
Zondag 14 augustus 2011, De 14e Fameuze AA-BEECKRIT 
Internationaal oldtimer treffen voor motoren en scooters van vóór 1965 en 
bromfietsen van vóór 1970 
Waar? Beek, Bree België 
Internet: http://users.skynet.be/aa-beeckrit/welkom.html 

 

 

 

 

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@gmail.com 
•  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. 


