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Van de redactie 

Voor u ligt alweer de 78e editie van de Peu. Met bijdragen van diverse 
mensen. Henk Kaajan met een artikel over de AMC inbouwblokken. 
Christ de Graaf met de laatste aflevering van zijn AX restauratie. Het 
echtpaar De Belder uit Belgie stelt zich voor in de rubriek “Nieuwe le-
den en hun Motor”. Ook voor de nieuwe rubriek “Sleutels” op initiatief 
van Wim Janssen hebben al diverse mensen een bijdrage geleverd. 
Heeft u ook een restauratie voltooid, een museum, beurs of ander evene-
ment bezocht, schrijf er eens een stukje over. Hoeft niet lang te zijn: een 
klein stukje met een foto levert vaak al een leuk artikel voor de Peu op. 
En als er mensen zijn, die eens een artikel uit het Frans willen vertalen, 
neem dan even contact met me op. We hebben genoeg documentatie in 
het DC, wat een artikel waard is.  
 
Gelukkig gaat het met Ton Dorland heel goed na zijn heup operatie. Hij 
was alweer aanwezig op de Jaarrit. Aantrappen van de motor ging nog 
niet, daar was het nog te vroeg voor, maar dat komt ook weer in orde. 
 
De Jaarrit in Ruinerwold, uitstekend georganiseerd door Henk Timmer-
mans en Henk van der Veen, was weer een succes. Niet in de laatste 
plaats door het mooie weer. Het is niet te geloven na deze natte zomer, 
maar beide dagen geen regen. Het evenement vond plaats op camping de 
“Kalverhoeve”, die ook caravans in de verhuur had. Handig, want ook al 
heb je zelf een caravan, hoe neem je dan de motor mee ? 
 
Tijdens de Jaarrit sprak ik een aantal mensen, die opmerkten, dat er best 
wel veel bromfietsen en BMA’s in de club aanwezig zijn. Die zie je bij-
na nooit op de Jaarrit vanwege de snelheid en omdat bijna iedereen wel 
een zwaardere motor heeft. Wellicht is het een idee, om eens een BMA 
rit te organiseren, voor bromfietsen en BMA’s (dit zijn de Franse 100 
cc’tjes). 
Laat me maar eens weten of er belangstelling voor is. 
 
Inmiddels is de restauratie van mijn Terrot HST ook bijna voltooid. 
Ik heb hem deze week voor het eerst gestart na al die jaren. Twee trap-
pen lopen, niet gek hè ? Een gigantische hoeveelheid witte rook uit de 
uitlaat. De straat stond op een gegeven moment wit. Gelukkig heb ik 
buurtbewoners, die dit geen probleem vinden, als ze zien dat dit uit een 
oude motor komt. 
Nog laten keuren, dan volgend jaar te zien op de Jaarrit. 
 
Jan Horsman,  Redacteur en Penningmeester 
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Bericht van Ton Dorland 
Wij waren bijzonder verrast en ook geroerd door de vele deelnemingskaar-
ten, telefoontjes en overige reacties naar aanleiding van het bericht in de Peu 
van het overlijden van onze zoon. 
Het is een zware tijd geweest, ook doordat ik de gevolgen van het krijgen van 
een nieuwe heup weer te boven moest komen. Inmiddels gaat het fysiek al 
weer een stuk beter en hebben alle reacties van de leden toch een positief 
effect gehad op de genezing van lichaam en geest. 
Allen heel hartelijk dank voor uw reactie. 
Uit deze reacties is ook gebleken dat de CFM niet alleen bestaat uit leden 
met een oude motor, maar ook met een hart op de juiste plaats en een meele-
vende geest. Heel fijn om te merken.  
Met een hartelijke groet van Ton en Jeannette Dorland. 
 

In memoriam 
Half augustus bereikte ons het droevige nieuws dat ons clublid  
Ben de Koning uit Zutphen is overleden. 
Wij wensen zijn vrouw Jose en de familie veel sterkte toe. 
 

Rien Neels in het zonnetje 
Kort voor gereed maken van deze Peu verscheen een prachtig artikel in 
“Motor” nr. 20. Goed verhaal door Marcus Roggeveen over museum en de 
kleine Franse motoren, mooie foto’s. Ook volop aandacht voor de CFM, 
mooi meegenomen natuurlijk. 

Jaarvergadering 2011 in Kootwijkerbroek 
Vorig jaar is de nieuwe locatie van de jaarvergadering, namelijk in de kantine 
van manege Voorwaarts in Kootwijkerbroek, goed bevallen. 
In hetzelfde pand vindt namelijk op dezelfde dag de “Barneveld 90” beurs  
plaats. We hebben vanuit de kantine een riant uitzicht op het beursgebeuren. 
De formule van de “Barneveld 90” beurs  is onveranderd, dus veel handela-
ren met oude onderdelen. 
Een goed gelegenheid dus om de jaarvergadering te bezoeken en om rond te 
snuffelen op de beurs. 
Inmiddels ook een goed traditie, is de kortingsformule voor de toegang van 
de beurs. U krijgt twee euro korting op de entreeprijs van Euro 5,=. Ook een 
ideale gelegenheid voor nieuwe leden om andere clubleden elkaar te leren 
kennen. Koffie wordt geserveerd. In de bijlagen kunt u meer lezen over de 
inhoud van de vergadering. Leden betalen hier vaak al hun lidmaatschap € 
20,= voor het volgende jaar. U komt toch ook? 
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Locatie: Manege Voorwaarts (zaal naast kantine) 
Essenerweg 88, 3774CD Kootwijkerbroek (6 km van Barneveld) 
Route: op de A1 afslag Stroe nemen. 
Parkeerruimte aanwezig. 
Zaal open: 12 uur. Aanvang: 13.00 uur 
 

CFM stand op Beurs Ranst 10 December 2011 

 
Aangezien we steeds meer leden uit België krijgen, leek het ons een goed 
idee om dit jaar als club aanwezig te zijn op de gezellige beurs van Ranst. 
U kunt ons aantreffen op onze clubstand. 
We nemen ook de te koop staande Peugeot P108 mee, als die dan nog niet 
verkocht is. (Zie ook de advertentie op pagina 28) 
U kunt Ranst bereiken vanuit Eindhoven richting Antwerpen. 
Neem op de E34 afslag 19-Oelegem richting Ranst/Schilde. 
 
Tot ziens in Ranst, 
Christ en Rien 
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Bezoek museum collection Maurice Chapleur 
Door: Jan Horsman 

 
Op de terugweg van de vakantie in Frankrijk 
kwamen we langs Metz, een goede gelegen-
heid om eens een bezoek te brengen  aan het 
motor museum van Maurice Chapleur. Het 
museum is gelegen in Amnéville, een stad 
ongeveer 5 kilometer ten noorden van Metz. 

 
Maurice Chapleur was een bekende verza-
melaar van motorfietsen en fietsen. In 1945 
werd hij concessionnaire  van Motoconfort 
en bouwde een bloeiend bedrijf op. 
In die tijd begon hij oude motorfietsen te 
verzamelen en te restaureren, motorfietsen die niemand wilde hebben. 
In 1968 wordt een deel van zijn verzameling toegankelijk voor het publiek. 
Hij heeft dan inmiddels ongeveer 200 oude, meeste Franse, motorfietsen, 
waarvan 60 van voor 1914. Daarnaast verzamelde hij oude fietsen, een col-
lectie van 1818—1930. 
Nog voor zijn dood in 2005 zocht Maurice een mogelijkheid om de collectie 
in een museum onder te brengen. 
In 2000 wordt de verzameling overgenomen door de stad Amnéville. 
Maurice Chapleur overlijdt in 2005 op 93 jarige leeftijd. 

Een overzicht van de collectie: het merendeel is in ongerestaureerde staat. 
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Het museum is gelegen in het “Centre Thermal et Touristique”, een enorm 
vrijetijdspark met thermaal baden, dierentuin, zwembad, schaatsbaan, restau-
rants , enzovoort. 
De toegang tot het “Musée de la Moto et du Vélo” bedraagt slechts vijf euro. 
Dus daar hoef je het niet voor te laten. Bij binnenkomst wordt je eerst langs 
de oudste motoren geleid, waarvan vele van voor 1914. Naast de wel beken-
de merken, zoals de Dion Bouton, Werner en Peugeot, zie je er ook veel on-
bekende merken. Ooit gehoord van een Chenardet-Walcker, een driewieler 
uit 1897 of een Lurquin-Coudert uit 1906 ? Ook een bijzondere motorfiets is 
een René-Gillet V-twin uit 1906 in tandem uitvoering. 
 
 
 
 

Chenardet-Walcker, een driewieler uit 1897, met voorzit en watergekoelde motor. Hieron-
der een Lurquin-Coudert uit 1906. 
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Achter tegen de muur: een René-Gillet V-twin tandem uit 1906. 

Ook een bijzondere machine: Een Bruneau tweecilinder uit 1901 met twee 
cilinders achter elkaar.  



9 

 

 
 
En wat dacht je van de Bruneau uit 1901: een tweecilinder in tandemuitvoe-
ring (met de cilinders achter elkaar), zoals later de Dresch en nog later de 
Sunbeam S7. Wat vaak door fabrikanten als iets nieuws wordt aangekondigd, 
is vaak in de pionierstijd van de motorfiets al eens geproduceerd. 
Na de eerste twee hallen met vooroorlogse motoren (eerste wereldoorlog 
dan), kom je in een hal met een hele wand fietsen uit de negentiende eeuw. 
Daar zie je zeer oude fietsen vanaf 1818 tot aan ongeveer1914, zoals diverse 
loopfietsen, de hoge bi, enzovoort. Ook bij de fietsen tref je bijzondere con-
structie’s aan: zo zag ik een fiets met een tweeversnellingsmechanisme in de 
trapas. Heel bijzonder. In de volgende hal voornamelijk motoren uit de jaren 
twintig en dertig. 
Ook hier weer bijzondere exemplaren, zoals de CP Roleo C5 uit 1926,  
een Motoconfort viercilinder uit 1930, een Helyett 500 met Jap blok en car-
dan, Terrot 600 met Jap V-twin blok om er maar een paar te noemen. 
Al met al zeer de moeite van een bezoek waard, dit museum. 
 
Het adres van het museum is: 
“Musée de la Moto et du Velo” 
Centre Thermal et Touristique, 
Amnéville les Thermes (vijf kilometer ten noorden van Metz) 
(57360 France) 
www.amneville.com/culture.aspx?num_p=26  

CP Roleo C5 uit 1926, met LMP kopklep blok en plaatframe 
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De gerestaureerde Gnome & Rhone van Christ in gendarmerie kleur, 800 cc 1939. 
Dit was een van de eerste motoren met aangedreven zijspanwiel, nog voor BMW en 
Zündapp. 

Christ en Riet op de AX 2 bij de VMC rit in Altweerderheide 
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Gnome Rhône AX 2 gereed 
Door: Christ de Graaf 

 
In de afgelopen jaren ben ik druk geweest met het op-
bouwen van 2 motoren van het type Gnome&Rhone AX 
2 en een aantal motorblokken. 
 

In de diverse Peu’s is daarvan verslag gedaan, over 
zoeken, monteren en demonteren en uiteindelijk een complete machine in 
Sahara uitvoering, die op de beurs in Rosmalen te zien was. Na de overdracht 
aan Richard ben ik aan de montage van nr. 2 begonnen. Dat ging van een 
leien dakje en medio maart was deze gereed voor een proefritje (met kente-
ken van P107) door de polder. 
En dan kom je erachter, dat alles toch niet voldoende vast zit, de 2 in 1 uitlaat 
te strak zit en dat er olie uitkomt op plaatsen die daarvoor niet voorzien zijn. 
Kortom, gelijk terug de schuur in, demontage en weer opbouwen. De uitlaat 
bleef een probleem maar bij London Exhaust is dat probleem perfect opge-
lost. Handig, zo’n bedrijf in ons land. Nadat alles weer op z’n plaats zat kon 
ie weer naar buiten , trappen en ………….. lopen.  
Op 21 april de motor opgeladen en naar de RDW, (wel tevoren een afspraak 
gemaakt ) met een behoorlijk dossier aan documentatie. En dat was maar 
goed ook, de motor is maar heel even bewonderd, maar de herkomst moest 
aangetoond worden. Dus foto’s, kopieën van alles wat op internet en in het 
DC te vinden is, en fotokopieën van zowel een Deens als Duits kenteken 
waarop motornummers die groter waren dan dat van mij en met bouwjaar 
1939 zichtbaar waren. 
Binnen een uurtje was alles geregeld, inclusief betalen en dan door naar de 
douane voor de bpm. Ook daar een uurtje wachten en dan: inderdaad vrijge-
steld van bpm en dus tevreden naar huis. Na een paar dagen de juiste plaat 
achterop en rijden, eerst kleine rondjes door polder. En dan weer alles nalo-
pen en vastzetten. En zo steeds grotere afstanden zonder problemen. 
De vuurdoop was in juli de VMC rit in Altweerterheide. Die hebben we  uit-
gereden, maar op het eind liep de motor bij laag toeren maar op een cilinder. 
Dit bleek achteraf een kleinigheid: bougie kapot. Nieuwe erin en weer rijden. 
Tot op heden heb ik er nu 500 km opzitten. 
En dan te weten dat 3 jaar geleden alles nog in dozen en kisten, totaal gede-
monteerd en alles door elkaar in Monster in de schuur stond. 
Op naar het volgende project. 
 
Christ de Graaf 
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Nieuwe leden en hun motor 
 
Elk jaar komen er wel weer een paar nieuwe leden bij, die zich in deze rubriek 
kunnen voorstellen met hun motor. 

Dit keer aan het woord nieuwe leden uit België, Raoul en Wiske de Belder. 
Zij hebben diverse veteraan motoren, waaronder een vijftal Franse. Inmiddels 
hebben zij al een tweetal ritten met de club gereden. 
 
Wij hebben intussen wel geleerd dat 
men met restaureren en vervangdelen 
zoeken, heel veel geduld moet heb-
ben. Maar achteraf geeft het resultaat 
toch veel voldoening. 
De eerste van onze 5 Franse motoren 
is een Magnat Debon-350cc 1932. 
Gekocht in Belgisch Limburg. Op 
zicht mooi, de eigenaar zegde dat hij 
draaiende was stilgelegd, maar ach-
teraf bleek, dat hij was vastgelopen. 
Nieuwe piston enz. zoeken, in Frank-
rijk gevonden, besteld, betaald en dan 
hoorden wij niets meer. Wij dachten: 
geld kwijt, uiteindelijk na 6 maand 
toch geleverd. Cilinder laten boren, in- en uitlaatkleppen geslepen, piston 
erin, nog wat nieuw rembeleg voor de veiligheid, en alles was ok. 
Nog maar eerst alle moeren vastzetten en nazien en dan de weg op. 
 
 
De tweede is een 500 cc Dresch Monoblok met kardan 15-9-1930. 
Gekocht in Bad Saarow -Duitsland. Mooie moto, motor draaide. 
De rest bleek een grote ramp, een knoeiboel. Twee keer gereden, twee keer 
bezemwagen. Dan maar alles uiteen en van voor af aan beginnen. 
Nieuwe pistons laten maken, cilinders laten boren. Geen enkele moer zat vast 
of fout. In de krukas zaten aan ene kant lange en aan de andere kant korte 
naaldjes. Met als gevolg: krukas laten slijpen. 
Volledig nieuwe bedrading erin, nieuwe koppeling, nieuw rembeleg. 
We wachten nu nog op de naaldjes voor de krukas (niet te vinden) en zoeken 
verder of er een andere oplossing is. 
Als dat nog goed komt, is hij bijna als nieuw. 
 
 De derde is een Soyer SS 350cc uit 1929, gekocht in Gera - Duitsland. 
Mooie moto, maar voor de rest veel knoeiwerk weer, zelfs de voorvork zat 
verkeerd, geen enkele moer vast of goed. 
Nieuwe koppeling erin, volledig nieuwe bedrading, nieuw rembeleg. In de 

Magnat-Debon 350 cc 1932 
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Dresch 500 tweecilinder met cardan uit 1930, een zeldzame verschijning. Het wachten is 
nog op de juiste naaldlagers voor de krukas. 

Raoul en Wiske (2e en 3e van links) op de Open dag DC met links de Soyer en in het mid-
den de La Française Diamant (98 cc). Daarnaast met 700 cc meer de AX2 van Christ de 
Graaf. 
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koplamp zat serreglas of zoiets, nieuw laten maken. Ik denk zij konden het 
allemaal niet of is ineengezet voor verkoop. Uiteindelijk alles goed en mooi 
gekomen.  
De vierde is een Thomann, onze allereerste aankoop. Van toen hebben wij 
de mikrobe te pakken, en ze blijft. 
Thomann 98 cc 15-9-1928 met Zurcher motor, gekocht in Arnsberg - Duits-
land bij een antiquair met oldtimerautos. Motor was los, draaide, was toch 
niet zo goed. Nieuwe piston, laten boren, herschilderd, wat laten cromeren. 
Nu draait hij weer OK. 
De vijfde is een La Francaise Diamant 98 cc-2-1-1929 (type H13???) 
Gekocht in Nieuwpoort –Belgie. Hing als deko op de schouw, bijna dezelfde 
als Thomann, weer nieuwe piston laten maken, laten boren. 
Alles ok, maar bij de eerste deelname met 98cc-kes, liep de zuiger vast. 
De cilinder bleek te krap geboord. Opnieuw opgeboord, nu loopt hij goed. 
  
We hebben ook nog een Terrot FST 1931- 250cc, toen we daar wilden aan 
beginnen bleek zelfs de krukas vastgelast. 
Die hebben we nog maar even opzij gezet. 
Groetjes,  
Mevr. De Belder (Wiske) 

La Française Diamant, BMA (98 cc) uit 1929. Tijdens de Jaarrit in Ruinerwold liep hij als 
de beste.  
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AMC: Het succes van de gebroeders Chartoire 
Vertaling: Henk Kaajan 

 
Les Ateliers Mecaniques du Centre (mechanische Werkplaatsen van het Cen-
trum), opgericht door de gebroeders Chartoire hebben een groot sportief en 
commercieel succes gehad. Ziehier de geschiedenis van het motorenmerk 
A.M.C. 

 
Nadat ze meerdere malen waren onderscheiden als 
jachtvliegeniers in de Eerste Wereldoorlog begonnen  
de gebroeders Chartoire, Henri (de ingenieur) en Louis 
de commerciële man hun sporen te verdienen op het 
gebied van wapens. In de twintiger jaren maakten ze 
slagpinnen voor geweren voor de Wapenfabriek van 
St.Etienne en aluminium kleppen voor vliegtuigfabri-
kant Gnome et Rhône. Intussen werd het vervaardigen 
van een motor voor een motorfiets, een doel wat Henri 
Chartoire voor ogen had. 
Bedenk dat op 16 jarige leeftijd laatstgenoemde al in 
een keldertje een kleine 99cc metende viertakt motor 
met stoterstangen had uitgevonden. Hij zette in de der-
tiger jaren zijn onderzoekwerk voort door een Motobécane motor om te bou-
wen tot een zijklepper. Henri Chartoire liep over van ideëen om deze kleine 
aandrijvingen te moderniseren, door ze een versnellingsbak te geven welke 
was opgenomen in het carter en voetschakeling of een toegevoegde olie-
pomp. 
 
Na de Wapenstilstand kreeg de vakman uit Clermont Ferrand de kans om 
zijn talenten te tonen: de assemblagefabrikanten hadden behoefte aan een 
kleine betrouwbare motor. Zodoende bestelde buurman Automoto bij de 
Chartoire fabriek motoren van 108 en 125 cc. Op de Salon van 1945 te Parijs 
presenteerde de motorfabrikant een 125cc blokmotor met kopkleppen aange-
dreven door stoterstangen. De motor werd gewaardeerd om zijn moderniteit 
en aan het einde van 1949 werd de cilinder inhoud vergroot tot 175cc. 
 

Competitie 

Het familiebedrijf  profiteerde van grote sportevenementen om haar pro-
ducten te promoten. De AMC motoren maakten indruk tijdens de Bol d’ Or 
races van 1949 tot en met 1951 en klasseerden zich voor Peugeot en Terrot, 
de meest serieuze concurrenten. De economische terugslag liet nog op zich 
wachten en na elk succes stroomden de bestellingen binnen. Acht merken 
rustten hun rijwielgedeelte uit met de motor uit de Auvergne:  D.S.Malterre, 
New Map, Guiller, Huin, Gima, Automoto, Alcyon en Radior. In Spanje 
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Het opengewerkte blok van de AMC 125—175 cc 
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werd in licentie een AMC motor vervaardigd. Henri Chartoire en zijn techni-
ci vonden de wegen om de nieuwste technologie in hun productie te integre-
ren. Zo werden vanaf 1953 de lichtmetalen carters onder druk geperst. De 
AMC motoren hadden een sportieve uitstraling en behaalden overwinningen 
maar bleven toch eenvoudige motoren, waarvan  het onderhoud door haar 
gebruikers binnen bereik bleef doordat alles eenvoudig gedemonteerd kon 
worden. Les Ateliers Mecaniques du Centre maakten nu een snelle ontwikke-
ling door. Aangemoedigd door de Italiaanse constructeurs (Zenith) en Engel-
se constructeurs (DMW) voegden de twee broers Chartoire twee nieuwe mo-
toren aan hun catalogus toe, een 175 cc en een 250 cc. De ontwikkeling van 
de laatstgenoemde had veel gekost en de productie bleef beperkt. Evenwel 
bezat deze 250 cc viertakt eencilinder belangrijke troeven: de klepbediening 
geschiedt via een 
bovenliggende 
nokkenas en de 
kleppen, opgesteld 
in V vorm, worden 
door tuimelaars 
bediend. De koe-
ling was verzekerd 
door koelvinnen 
aan de buitenkant 
en binnenzijde (die 
contact met de olie 
stonden). 
Ander sterk punt 
van de motor is de 
smering, de distri-
butieketting pas-
seert een boring die 
de olie toestaat te-
rug te keren in het 
carter, de omloop 
van de olie wordt toevertrouwd aan een oliepomp met tandwielen. Met een 
vermogen van 15 pk bij 6000 t/pm werd deze nieuwe realisatie van AMC 
unaniem met applaus ontvangen in de kleine motorwereld. Gedurende dat-
zelfde jaar 1954 werd de 175 cc motor omgebouwd naar dubbele bovenlig-
gende nokkenas om zodoende aan de races mee te kunnen doen. 

De Zwanenzang. 

Henri Chartoire gaat het terrein van de viertakten verlaten om zich toe te leg-
gen op tweetakten, zulks op verzoek van Riva – Sport, een kleine onderne-
ming in Vichy. De prestaties van deze nieuwe 99cc zouden de voorpagina’s 
gaan halen, na gevestigde records op het circuit van Montlhery in april 1955. 
Vier rijders, Marc Rancon ( testrijder ), Jacques Rouger  ( motorhandelaar in 

New-Map 1951 met 175 cc AMC blok. Het AMC blok werd door 
diverse fabrikanten ingebouwd: D.S.Malterre, New Map, Guiller, 
Eli-Huin, Gima, Automoto, Alcyon en Radior, Favor, Moto-Berlin, 
Olympique, Orian, Thoman, Carlton. 
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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) 

Auxerre ) en Jean Mathieu ( recordhouder van de Bol d ‘Or in de 125 cc 
klasse ) behaalden gedurende 48 uren een gemiddelde snelheid van 80 km 
per uur. Ondanks de kou en de rukwinden, overlapte de Sulky de afstand van 
3792 km en versloeg de 24 uurs records en vestigde vijfde andere records (48 
uur 2.000 en 3.000 km, 1000 en 2000 mijl ) ! Aan deze heldendaad voegde 
zich nog een nieuwe overwinning in de Bol d ‘Or  van 1955 in de categorie 
250 cc toe. De onderneming draaide dus op volle toeren, de 250 werknemers 
moesten bijna 1500 motoren leveren per maand in verschillende cilinderin-
houden aan vijftien framebouwers. Toch werd de situatie zorgelijk, laten we 
niet vergeten dat we aan het einde van de vijftiger jaren zijn, de gemiddelde 
Fransman droomde toen van Renault 4 cv of de 2 cv van Citroen. De twee-
wielerindustrie begon af te zakken in een verschrikkelijke crisis die het me-
rendeel van de Franse motorfietsfabrikanten teisterde. Henri en Louis Char-
toire weerden zich hiertegen en probeerden af te wisselen met miniauto’s. De 
“Super Jet “ uitgerust met een 280 cc AMC viertakt, een drieversnellingsbak 
plus een achteruitversnelling of de Syphax bleven helaas in het prototype 
stadium steken. De afnemers konden niet meer betalen en de motorfabrikan-
ten gingen zich richten op andere activiteiten. Clermont- Ferrand verloor 



20 

 

AMC, een van haar beste ambassadeurs evenals andere motorvakmensen 
zoals Gima en Altus (fabrikant van helmen). Louis en vervolgens Henri 
moesten met spijt weer overschakelen naar een ander industrieel avontuur. Er 
is sprake geweest van de oprichting van een museum maar de tijd hiervoor 
ontbrak. Op bijna 100 jarige leeftijd stierf Henri Chartoire in december 1996 

Automoto met het 250 cc AMC blok met bovenliggende nokkenas. Dit blok is niet veel 
toegepast, maar in ieder geval ook ingebouwd door: Guiller, DS Malterre, GIMA en Alcy-
on. 

Riva  Sport met het 100 cc AMC tweetakt blok. 
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na een leven vol arbeid. Tijdens de ritten onderhouden de verzamelaars met 
passie zijn nalatenschap. 
 

niet in de tekst ge-
noemd, maar er werd 
ook nog een 108 cc 
viertakt blok ge-
maakt. 

het 100cc  
tweetakt blok 
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Oliepomp perikelen 
 
Het euvel wat zich voordeed bij mijn Terrot PUO uit 1934 was het volgende. 
Al langere tijd had ik problemen met de olietoevoer naar het blok, wat gere-
geld wordt via een buiten liggend oliepompje. 
De werking is als volgt, de olie uit de voorraadtank gaat rechtstreeks via dit 
pompje de holle ruimte van de krukas in en de hoeveelheid druppels kun je 
handmatig afregelen door middel van een stelwieltje op de pomp. 
De olietoevoer stagneerde regelmatig, 
dat ging dan gepaard met grote bellen 
in de pomp waarbij hij ook regelmatig 
overliep. Er waren ook wel momenten 
dat het beter ging, maar die duurden 
meestal maar kort. 
Met de Jaarrit in 2010 was ik op zon-
dag ook al uitgevallen door olie stagna-
tie. Het probleem is hierbij ook dat je 
blik onder het rijden te vaak naar je 
pompje gericht is in plaats van op de 
weg wat het rijplezier niet bevorderd. 
De olietoevoer vanuit de olietank naar 
de pomp was goed, ook reageerde de 
pomp goed op het afregelen van het 
aantal druppels via het stelwieltje. 
Na verschillende mensen geraadpleegd te 
hebben wat de oorzaak zou kunnen zijn, 
was ik nog niet veel opgeschoten. 
Wel waren we het er over eens, dat in ieder geval de ontluchting van het blok 
hier een belangrijke rol in speelt. Er zit bij de aansluiting van de ontluchting 
op het blok een licht veertje met een plaatje, dat zou heel makkelijk open 
moeten gaan zodra er druk van binnenuit plaatsvindt. De veerdruk heb ik 
meerdere malen veranderd, zo ook helemaal verwijderd zonder dat ik daar 
wat mee opschoot. 

De Gurtner oliepomp Mikro T, zoals die 
op de Terrot van Wim zit 
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 Ook heb ik de 6mm aansluiting waar weer een verloop aanzit op het blok 
losgemaakt, zodat je een vrije uitgang krijgt met een binnen diameter van 4 
mm. Als ik het blok dan liet draaien voelde je wel dat de ontluchting werkte 
maar ik kwam geen steek verder. 
Ivm een slechte compressie was intussen de cilinder geboord, gehoond en 
een nieuwe zuiger gemonteerd, ook dat gaf geen verbetering in de olie toe-
voer. (Een slechte compressie kan hier ook debet aan zijn) 
 
Wat nu gedaan. Na een oproep geplaatst te hebben in het VMC blad, of ie-
mand mij hier verder mee kon helpen, kreeg ik een aantal reacties via de 
mail, maar ook een telefoontje met de gouden tip. Nota bene 5 km van mijn 
woonplaats Bergambacht. 
Deze mijnheer Stomp was van mening, dat wij waarschijnlijk veel te diep 
aan het graven waren en hij stelde voor om niet alleen de 6 mm aansluiting 
op het blok los te maken, maar ook de complete aansluiting met verloop op 
het blok zodat het gat veel groter wordt, en dan het blok nog eens te laten 
lopen. Toen ik dat gedaan had, werkte de pomp direct goed. Wat een verade-
ming. 
 
Resumerend komt het hier op neer, dat ik de 6 mm leiding, die een binnen 
diameter heeft van 4 mm, helemaal heb vervangen door een 10 mm leiding 
met een binnen diameter van 8 mm. De aansluitplug op het blok werd ook 
uitgeboord tot 10 mm. Zo heb ik een hele nieuwe leiding gemaakt naar de 
primaire ketting, het veertje met het plaatje heb ik ook weg gelaten. 
Tevens heb ik ook gelijk maar een opvang bakje gelast en onder de primaire 
ketting gemonteerd. 
Eind goed al goed zal ik maar zeggen. 
 
Wim Honkoop 
 

Vloeibare pakking 

 
De bekende blauwe siliconen pasta van b.v. Loc-tite is een prachtige uitvin-
ding voor dichten van carters etc. Maar de tube met die ellendige spuitdop is 
een bron van ergernis. Heb je het blok in elkaar, nog even wat vloeibare pak-
king en de klus is geklaard. Nee dus. De pasta doet zijn naam eer aan en sluit 
alles af, dus ook de spuitdop. Dat wordt de zoveelste tube die ik openknip. 
De oplossing is simpel. Na aankoop van het spul gooi je de spuitdop gelijk in 
de prullenbak, maar bewaar wel de afsluitdop. Ga naar de apotheker en koop 
een aantal injectiespuiten zonder naalden. Je moet de assistente wel zien te 
overtuigen dat je geen junk bent. Spuit een hoeveelheid pasta in de injectie-
spuit en je kan een prachtig lijntje trekken met schone handen en geen ge-
knoei. Na gedane arbeid sluit je de opening van de spuit en je kan ’m nog 
meerdere keren gebruiken! Er zijn injectiespuiten in alle soorten en maten. 
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De maat bepaalt de dikte van het lijntje. 
 
Arjan Griffioen 
 
 

Oude rubbers 

 
Oude tankrubbers vertonen droogtescheuren of sluiten, vanwege hun hard-
heid, niet meer mooi aan op de tank. Bij de autohandel verkopen ze een 
zwarte kit waarmee je lekkende ruitrubbers kunt dichten. Er zijn 2 soorten in 
de handel, één met lijmende en vullende eigenschappen en één met alleen 
vullende eigenschappen. De laatste verdient de voorkeur. Na droging voelt 
de kit rubberachtig aan en met een schuurpapiertje lijkt het oud. Met afplak-
band voorkom je onnodig geknoei en gladstrijken kan je met een weinig was-
benzine. Ook kilometerteller en ampèremeter laten zich, bij gebrek aan rub-
beren ringen, goed monteren in de koplamp. Deze kit kan goed verwerkt 
worden met boven beschreven injectiespuit. 
 
Arjan Griffioen 
 
 

Metaalfiguurzagen  

Met dit woord kan je heel wat punten binnenhalen met scrabble. Heb je ge-
duld en een decoupeerzaag, dan kan je hiermee veelvormige onderdelen ma-
ken voor je oldtimer. Koop een goede kwaliteit ijzerzaagjes voor je decou-
peerzaag. Zoals gezegd, als je geduld hebt, kan je materiaal aan tot 5mm. 
Enkele voorbeelden van onderdelen die ik zo heb kunnen maken zijn: rem-
handel op de ankerplaat van de voorrem (3mm), de ankerplaat zelf (2mm), 
pullytrekker voor dynamolagers (5mm).  
 
Arjan Griffioen 
 
 
 

De tandwielslijper 

 
Heb je motor met een achtertandwiel wat één geheel is met de remtrommel? 
En is het tandwiel tot de draad versleten ? Is deze remtrommel ingevlochten 
met de spaken? Heb je geen zin om de remtrommel uit te spaken? Heb je 
geen draaibank met een werkdiameter van ongeveer 1meter? 
Dan heb je een probleem! Geen nood, met de haakse slijper kom je ook een 
heel eind. 



25 

 

 
Meet eerst het tandwiel 1) op en tel het aantal tanden. Slijp met de haakse 
slijper, met een afslijpschijf de tanden eraf. 
Bevestig 2 stevige balken 2) op de werkbank. Laat ze zodanig uitsteken dat 
het wiel er tussen past in lengte en breedte. 
 
Teken met de winkelhaak een maatverdeling op de bovenkant van de balken. 
Neem twee platte latjes 3)  van hardhout. Schroef op allebei een klem 4) 
waarmee ook waterleiding vastgezet kan worden op een wand.  
 
Klem de latjes vast op de balk met lijmtangen. Verwijder de slijpschijf uit de 
haakse slijper 5). Boor gaten in de beschermkap 6) en schroef het apparaat op 
de balk aan de kant van het tandwiel. Monteer een afbraamschijf. 
Klem de as van het wiel in de waterleidingklemmen. Plaats de tandkrans te-
gen de slijpschijf. Met de lijmtangen vast tik je de latjes verder richting slij-
per. Zet de slijper aan en draai het wiel met de hand langzaam rond, net zo-
lang dat er nog slijpsel vanaf komt. Tik daarna de latjes weer verder naar vo-
ren, enzovoort.  
 
Arjan Griffioen 

De tandwielslijper van Arjan 
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Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst CFM 
21 sept. 2011 
 
Nieuwe leden: 
 
201107-01 J. Buss, Borghoornsweg 54, 9468 EL Annen. 
 Jaap-buss@hotmail.com 
 
201108-01 C.P. van der Heijden, Kerkhoflaan 3, 9761 CV Eelde 
 06- 21522023 kees.heijden@lasaulec.nl 
 
201108-02 E.A.L. Duisterhoff, Funenpark 212, 1018 AK Amsterdam 
 eelcoduisterhoff@hotmail.com 
 
201109-01 J. Langerak, Vijzelstraat 53, 1601 NJ Enkhuizen. 
 06 – 51440453 langerak.jan@gmail.com 

De Majestic, ontsproten uit het creatieve brein van George Roy. Er werden slechts 100 
exemplaren gefabriceerd in de periode van 1929 – 1933. 
Was de Majestic wellicht zijn tijd ver vooruit ?  
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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 2011 te Hattem. 
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 
 

Te koop:  

 
Peugeot P108 in onderdelen.  
Deze Peugeot is een schenking aan de club van 
een voormalig clublid, die ooit aan de restauratie 
begonnen is, maar nooit afgemaakt heeft. 
Bouwjaar 1928-1929, een van de eerste van dit 
model. Om een indruk te geven hieronder twee 
foto’s. 
 
De motor is voor 80-90 % compleet, de meest 

essentiële onderdelen zitten erbij, enke-
le onderdelen zijn gepoedercoat, maar 
verder moet de motor weer volledig 
gerestaureerd worden. 
Het was de wens van de schenker, dat 
de motor door de nieuwe eigenaar weer 
opgebouwd wordt. 
De motor wordt dan ook als geheel ver-
kocht. De opbrengst gaat naar de club-
kas. Prijs in overleg. 
 

De motor zal te zien op de Sleuteldag op 8 oktober en op de beurs in Ranst in 
december, als hij dan nog niet verkocht is. 
 
Nadere inlichtingen: 
Rien Neels , 0416-31.20.01 of 06-36.20.00.14 
Email: CFM-DC@tele2.nl 
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Zaterdag 29 okto-

ber, Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Locatie: Beurs “Barneveld 90”, Manege Voorwaarts (zaal naast kantine), 
Essenerweg 88, 3774CD Kootwijkerbroek ( 6 km van Barneveld) 
Parkeerruimte aanwezig. 
Zaal open: 12 uur. Aanvang: 13.00 uur 
 
Zaterdag 10 december 2011, 20e Oldtimerbeurs Ranst 
Domein "Het Loo", Bistweg, Ranst, België 
Open van 09:00 uur tot en met 17:00 uur 
Internet: http://vetfrakken.be 
Let op: Deze keer is de CFM aanwezig met de clubstand. 
 

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 
 
15 en 16 oktober 2011, 24e 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 16 Oktober 2011, 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 23 Oktober 2011, Moto Retro Leuven (B)  

Agenda 

CFM evenementen 2011 
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Open: 10.00—17.00 uur. 
Brabanthallen, Leuven, Op E40 afslag 23 nemen 
Website: http://www.motoretrowieze.be  
 
Zaterdag 29 oktober 2011, Oldtimerbeurs “Barneveld 90”. 
Tevens jaarvergadering CFM. Let op: in Kootwijkerbroek. 
Essenerweg 88, 3774CD Kootwijkerbroek ( 6 km van Barneveld) 
Tel:  0342-491784 / 06-10226704 
 
5 en 6 november 2011, 28e Ruilbeurs Roeselare België 
Fabriekspand, Veldstraat 59, Roeselare België 
Entree euro 5,00. Open van 09:00 uur - 18:00 uur 
Website:  http://www.veteraanmotorenhoutland.be/ 
Telefoon & Fax: 00.32-[0]51-20.30.95 
 
12 en 13 november 2011, 26e Ruilbeurs OMCH Herselt (B) 
Parochiezaal, Tent en omliggende te Blauberg – Herselt  
Open: van 9.00—17.00 uur 
Website: http://www.omch.be 
Tel: 0032-499 67 30 44 
 
19 november 2011, LOMC Clubbeurs Helchteren (B) 
Beurs voor motoren van vóór 1965. 
Zaal Don Bosco , Don Boscostraat , Helchteren 
Website: /http://www.lomc.eu/ 
Info: 0032 475 24 79 94 
 
26 en 27 november 2011, Oldtimerbeurs Flowerdome Eelde 
Open van 10:00 uur - 17:00 uur 
Entree euro 10,00. Kinderen tot 15 jaar gratis 
Internet: http://www.oldtimerbeurs.net/ 
E-mail: info@oldtimerbeurs.net 
 
Zondag 4 december, Retro Moto beurs Aarschot (B) 
Stadsfeestzaal Aarschot, Demervallei 14, Aarschot 
Van 10.30 uur -tot 17.00 uur 
Website: www.retromotoaarschot.be 
 
Zaterdag 10 december 2011, 20e Oldtimerbeurs Ranst 
Domein "Het Loo", Bistweg, Ranst, België 
Open van 09:00 uur tot en met 17:00 uur 
Internet: http://vetfrakken.be 
Let op: Deze keer is de CFM aanwezig met de clubstand
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16, 17, 18 december 2011, Vehikel Oldtimermarkt 
Dus vrijdag ook open. Entree: Euro 10,= 
Zaterdag en zondag open van 10:00 uur tot en met 17:00 uur 
Let op: deze keer nog op de Veemarkt, Utrecht 
Sartreweg 1-3, 3573 PW Utrecht (A27, afslag 30) 
Zie ook:  http://www.vehikel.nl 

 

Beurzen in Frankrijk: 

Voor een compleet overzicht van Franse beurzen zie de website van  
La Vie de Moto: www.lva-moto.fr (Tab: Agenda) 

Gima, ook een van de merken, die AMC inbouwblokken gebruikte. 
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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   Email: tondorland@kpnplanet.nl 
 
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. 


