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Bij de voorpagina: 
Lurquin-Coudert, een reeds lang vergeten Frans merk, produceerde motor-
fietsen van 1902 - 1914. Het merk werd in 1914 overgenomen door Emile 
Train.  
 
 
Bijlagen: 
- Memo contributie 2012. 
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 25 februari 2012 of bel! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm.redactie@gmail.com 
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Beste mede sleutelaars en familie Kerst 2011 
 
Zoals ieder jaar is Kerstmis het laatste feest van het jaar en oud en nieuw het 
moment van terug- en vooruitblikken. Beide gebeurtenissen hebben in de 
loop van de tijd een iets andere betekenis gekregen met minder diepgang en 
inhoud maar toch. 
 
Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar dan kan ik niet anders dan blij zijn. 
Gezin, kinderen en kleinkinderen zijn gezond en iedereen doet op zijn niveau 
zijn best en is daarin gelukkig, wat wil ik als vader en opa nog meer. 
In onze club zijn er echter meerderen die verdriet en tegenslag hebben mee-
gemaakt en er soms nog mee zitten. Voor hen ziet de wereld er op dit mo-
ment even iets anders uit. Als club proberen wij onze clubvrienden niet al-
leen technisch bij te staan, maar ook als dit kan op het menselijk vlak. 
Voor ieder mens is waardering en belangstelling van belang vooral bij tegen-
slag. 
 
Dit jaar was voor de club een goed en mooi jaar. Er is weer veel 
“geploeterd”, maar ook veel geleerd, overlegd en gekletst over zinvolle en 
onzinnige zaken. Lees de afgelopen Peu’s en het jaarverslag er maar eens op 
na. Zeer interessant. 
Onze families hebben ons weer regelmatig moeten missen en ook begrip 
moeten opbrengen voor het smeer dat we  mee naar binnen namen. Dat we 
thuis begrip krijgen voor onze hobby vinden we eigenlijk heel normaal waar-
van akte. Enig blijk van waardering naar de andere kant is af en toe wel op 
zijn plaats. Dat we met z’n allen gelukkig zijn en gewaardeerd worden daar 
gaat het toch om! 
 
Wat het komende jaar gaat brengen is een grote vraag. Er zijn vele beloften 
gedaan en grote verwachtingen gewekt, we zullen moeten afwachten wat uit-
komt. 
I 
k wens al mijn medesleutelaars, tezamen met hun familie, veel moois en 
voorspoed toe in het komende jaar 2012. 
 
Het gaat ons allen goed. 
 
Wil Streep, voorzitter 



4 

 

Bestuursbesluit: Controle bij ritten 
 
Vanaf volgend jaar zal elke deelnemer voor de rit gecontroleerd worden op 
de aanwezigheid van een geldig rijbewijs A, verzekeringspapieren (groene 
kaart) en kentekencontrole. De vereniging probeert hiermee haar aansprake-
lijk verder in te perken. Iedere deelnemer rijdt natuurlijk voor eigen risico, 
maar het is niet helemaal uit te sluiten dat eventuele aansprakelijkheid ook 
bij de CFM gelegd kan worden in geval van ongelukken of schade. We ver-
wachten begrip voor deze maatregel.  
Deze maatregel is ook op de jaarvergadering besproken en daar werden geen 
negatieve reactie’s vernomen. 
 

14/15 januari Beurs Rosmalen 
 
De eerste activiteit van de club in het nieuwe jaar is de clubstand op de beurs 
van Rosmalen. 
Rosmalen staat altijd voor gezelligheid en je veelal vind je er wel iets van je 
gading. 
Op de clubstand kun je mede clubgenoten ontmoeten, contacten leggen of 
gewoon langskomen voor een praatje. 
Je wordt er hartelijk ontvangen door Christ en Riet de Graaf. 
Elk jaar worden er ook een aantal Franse motoren opgesteld. Dit jaar zullen 
er een drietal motoren van Jan en Mart te zien zijn. 
 
Tot ziens in Rosmalen. 
 
 

BMA Rit 
 
Tijdens de jaarrit in september werd door een aantal leden geopperd, dat er 
binnen de club best wel veel leden zijn, die een BMA (Bicyclette a Moteur 
Auxiliaire) in de schuur hebben staan. Dit zijn lichte motorfietsjes van 100 
cc , die voor de oorlog heel populair waren. 
Als er voldoende belangstelling is (meer dan 10 deelnemers), dan willen we 
als club wel een BMA rit organiseren. We denken hierbij aan een eendaagse 
rit van maximaal 100 km. 
Als je belangstelling hebt om hieraan deel te nemen, neem dan contact met: 
Jan Horsman 
Email: cfm.redactie@gmail.com    Tel: 0492-518698. 
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Jaarrit CFM Ruinerwold 
Door: John van de Warenburg 

 
 
Dit jaar werd de rit georganiseerd door Henk Timmerman en Henk van der 
Veen. 
Raar maar waar, de hele maand was het weer niet erg standvastig en nodigde 
zeker niet uit voor een kampeerweekend, maar beide mannen hebben toch 
gezorgd voor droog en mooi weer tijdens de vrijdag en zaterdag!! 
Vrijdagmorgen gingen mijn vrouw en ik vol goede moed op weg naar Rui-
nerwold. 
Alhoewel onze sympathie uitgaat naar “oldtimers” was het toch de 
”moderne” TomTom die ons feilloos tot bij de boerderij van de Kalverhoek 
bracht. 
Op het kampeerterrein werden we van harte verwelkomd door een paar oude 
bekenden, die al eerder waren neergestreken in Drenthe  

Op het terrein was heel goed te zien, te merken dat het de afgelopen week 
behoorlijk geregend had. Van de clubleden hoorden we dan ook verhalen van 
modder, van tractorhulp enz. 

De CFM  neergestreken op camping “De Kalverhoek”. 
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Tot onze vreugde zagen we ook Ton Dorland, compleet met nieuwe heup. 
Hij had met enkele dames al de omgeving verkend….met een elektrische 
fiets. Tja, met de weersomstandigheden in ons land is een dergelijk extra 
steuntje in de rug niet te versmaden. Trouwens in Zuid-Limburg, met zijn 
heuvels, kun je ook wat extra kracht gebruiken. In de “kantine” annex koei-
enstal schreven we ons in en ontvingen we een gedetailleerd programma van 
het komend weekend. 
Op een dergelijk weekend wordt veel gesproken over onze gezamenlijke 
hobby: de oldtimers en dan vooral eventuele technische aspecten. 
Zo ben ik er, dank zij Arjan, er achter gekomen dat ik de koppeling van de 
P111 nog eens moet nakijken: waarschijnlijk is de ring met opstaande rand 
bij de montage op de verkeerde plaats gekomen, waardoor ik te veel kracht 
moet gebruiken bij het ontkoppelen. 
Ook kreeg ik van een aantal sleutelaars te horen dat de grote bus die in de 
koppeling zit een beetje ovaal moet zijn. Die heb ik rond laten afdraaien, 
waardoor nu een oliefilmpje tussen de wrijfvlakken komt, met als gevolg dat 
de koppeling bij het kicken snel doortrapt. 
Zo zie je dat je behalve een mooie rit ook nog het een en ander kunt leren. 
De volgende dag werden we met een zonnetje wakker: er kwam leven op de 
kampeerplaats, een enkele motor rochelde, mannen gingen zich scheren en 
Ton Dorland gooide met eieren. 
Rond 11.00 uur verzamelden alle coureurs zich bij de briefing die in de kan-
tine gehouden werd. 
Henk en Henk legden uit dat we in twee groepen konden rijden. We kregen 
een gedetailleerde kaart van de route die gepland was en de consumptie bon-
nen. 
Wil Streep, de voorzitter, verwelkomde iedereen namens het bestuur en be-
dankte de organisatoren alvast voor de rit die zeker zou slagen. 
Ongeveer 25 motoren stonden in de startblokken. 
Verdorie, nou kreeg mijn P111 kuren: als echte benzineverslaafde liet hij (of 
is het zij) benzine lopen. Bij mensen spreekt men dan van incontinentie, maar 
bij motoren van carburatorproblemen. Inderdaad de vlotter bleef hangen, met 
als gevolg….. Omdat dat probleem zich nog een paar keer voor deed, zal ik 
de carburateur aan een grondige schoonmaakbeurt moeten onderwerpen 
Nu ga ik natuurlijk niet alle euvels van de overige motoren opsommen, want 
dat weet ik trouwens niet. Het geeft echter een geruststellend gevoel dat je 
niet de enige bent waarbij de machine (even) hapert: Ook de Terrot van Henk 
Kaajan vertikte het op een gegeven moment te vonken. En Grietje Westerhof 
had problemen met de benzinetoevoer. 
Gelukkig reed achter de laatste groep een bezemwagen die beschikbaar was 
gesteld door Ter Braake Motoren Nijenveen. Dus als je in Nijenveen iets no-
dig hebt voor je bike, dan weet je nu meteen een goed adres. 
Onze eerste stop was in Zwartsluis. In de motorzaak van Joost Voeten kregen 
alle rijders een kop koffie aangeboden. Genietend van de koffie met koekje 
keken we onze ogen uit. De zaak stond propvol met oude motoren, onderde-
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len en andere toebehoren. Ik vond er zowaar een set pakkingringen, die ik 
zocht voor de carburateur van de FN. Je kunt ook spullen bij Joost kopen 
via internet! 
Dwars door de polder reden we naar de volgende halteplaats: het A.F. 
Stroinkgemaal. 
Daar hielden we de middagpauze. We kregen een welgevuld lunchpakket 
(dank aan alle ravitailleurs!) 
Vrijwilligers van het gemaal legden aan de groep uit waarom het gemaal 
juist daar lag en hoe het werkte. Uiteraard hadden de reuzengrote dieselmo-
toren de volle aandacht van onze techneuten. Vooral toen een van de moto-
ren aan het einde van de excursie aangezet werd, kon niemand om het la-

waai heen: dat was andere koek dan een Franse kopklepper. 
De tocht werd vervolgd door de Weerribben. In dit natuurgebied zagen we 
zowaar een aantal ooievaars. Ook Giethoorn mogen we niet onvermeld la-
ten. 
Voordat we terugreden naar de Kalverhoek maakten we nog een stop bij 
café de “Weerribben”, voor een laatste consumptie . 
Teruggekomen op het kampeerterrein werden elkaars motoren bewonderd 
en van commentaar voorzien. 
‘s Avonds werd de barbecue geopend en konden de deelnemers hun honger 

Uitleg over de werking van het Stroinkgemaal. 
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stillen. 
Tegen elven werd het rustig: vermoeide coureurs zochten hun slaapplek op. 
Midden in de nacht werden we echter opgeschrikt door een hevig onweer 
De afgelopen tijd, zo zagen we op het journaal, had een flink onweer in Ne-
derland bomen ontworteld enz. Daarom, zo heb ik heb me laten vertellen, is 
er zelfs een familie, compleet met hond(je) in de auto is gaan slapen. 
Zondagmorgen zag het er nog erg onzeker uit. Het was dan ook jammer ge-
noeg maar een klein clubje dat om 10.30 van start ging voor een laatste korte 
toerrit. 
Hoewel ik het einde van het weekend niet heb meegemaakt mag ik wel zeg-
gen dat het een geslaagd weekend was! Fijn om al die oude getrouwen weer 
te zien om samen van onze hobby te genieten. 
Aan de organisatoren Henk Timmerman en Henk van der Veen, Jacco de 
bezemwagenchauffeur en al de anderen die meegeholpen hebben: tot slot een 
grote pluim.  
Mannen, het was weer tof!! 
 
John en Gerry van de Warenburg,  P-111 

Voor degenen, die geen oliepomp hebben en er ook niet meer aan kunnen 
komen: de firma A2C2M levert replica’s voor: Gurtner, Best, Pilgrim en ook 
Peugeot. Zie website: www.a2c2m.fr 
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Bericht van Johan Schaeverbeke 
 
Hallo even ons motormuseum voorstellen:  
 
Zoals je weet is het in Vlaanderen zoveel beter, zeker als je naar het unieke 
motorhotel "Groenedijk" in Oudenburg komt. Het grootste van Europa met 
binnenparking voor 80 motoren, 24 slaapkamers en een slaapzaal voor 30 
man, grote Amerikaanse bar, terras en altijd ambiance:  www.grd.be 
 
MAAAAAAR hier vindt je ook het "oldtimer motoren museum" een verza-
meling van 100 motorfietsen, scooters en bromfietsen tussen 1914 and 1975 
met voor ieder een rondleiding van een uur. 
 
Site museum: www.oldtimermotorenmuseum.be 
Tel 003250599056 of mobile: 0032473708078 
 
Wij hebben reeds een fantastisch seizoen achter de rug, als we jullie ook nog 
zien,  kan het niet meer stuk. 
 
Groetjes. 
Johan Schaeverbeke 

Een blik in het motormuseum in Brugge. 
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Voor wie het nog niet wist: deze prenten zijn afkomstig van Wim Janssen. 
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CFM op 20e Nationaal Veteraan Treffen Woerden 
Door: Christ de Graaf 

 
Ook dit jaar was de club weer met een stand aanwezig in Woerden. En de 
weergoden waren deze 20e editie goed gezind, want de zomer viel in 2011 
op 24 september. Met een temperatuur van boven de 20 graden was het goed 
toeven in Woerden. En dat dachten zeer vele “motards”, want tot ver buiten 
het exercitieterrein stonden de straten vol met motoren. Zo druk was het nog 
nooit. Na het opbouwen van de clubstand werden we verblijd met het ver-
zoek van een van onze Belgische clubleden, de fam. Belder, om een zojuist 
gerestaureerde DRESCH 500 uit 1930 weg te mogen zetten op de stand. Pas 
de problème, zo’n machine, een 2-cylinder lijnmotor, is een echte blikvanger. 
En dat bleek ook de jury te zijn opgevallen, want eind van de dag werd deze 
motor gekozen als de mooiste van de dag. 
De familie 
Belder kon 
huiswaarts 
keren met een 
mooie beker 
en leuke prijs. 
 
Verder ston-
den op de 
clubstand eni-
ge Terrots, een 
Magnat-
Debon, een 
Peugeot en een 
Motobécane 
MB2 opge-
steld. 
 
Deze waren 
van de diverse 
clubleden die 
rijdend met hun oldtimers het treffen bezochten. De Franse uitstraling van 
onze club was hierdoor goed herkenbaar. 
Ondanks de drukte was er voldoende tijd om vragen van de bezoekers te be-
antwoorden en clubleden met elkaar in contact te brengen zodat er weer vol-
op technische kennis uitgewisseld kon worden. 
 
We kunnen terugzien op een prima dag. Nou maar hopen dat het in 2012 we-
derom fantastisch weer zal zijn. Tot volgend jaar  in Woerden. 
Christ en Riet 

De eerste prijs voor familie De Belder met hun Dresch 500 twin  
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Een closeup van het Dresch 500 tweecylinderblok. Deze machine stamt uit 1930 en is 
voorzien van cardan aandrijving. 



13 

 

Advies over benzine met E10 
Door: Paul Jonkman 
 
De laatste tijd is er behoorlijk ophef ontstaan over ethanol in de benzine. Diver-
se mensen hebben geconstateerd, dat tankcoatings oplossen in de huidige 
benzines. Ook doen verhalen de ronde dat kunststoffen en zelfs soldeerverbin-
dingen niet bestand zijn tegen benzine met ethanol. 
Wat moeten we hier nu mee als bezitter van oude motoren. 
 

Moderne benzine spaart het milieu maar niet uw motor. 
Eerst iets over de naamgeving: Euro 95 is benzine waarbij de waarde 95 staat 
voor de klopvastheid van de brandstof. Door de hoge druk en temperatuur 
van een in bedrijf zijnde motor bestaat het risico dat de benzine te vroeg ont-
brandt. De zuiger beweegt omhoog, de druk neemt toe en ruim voordat de 
zuiger het bovenste punt in de cilinder heeft bereikt, explodeert de benzine 
door de toegenomen druk en temperatuur van het samenpersen. 
Brandstof en cilinder “willen” beide iets anders (omhoog/omlaag) en dat 
geeft een naar rammelend geluid in de motor, het zogenaamde kloppen. 
Benzine met een hoger getal (met octaangetal 98 bijvoorbeeld) is klopvaster. 
In het algemeen is Superplus 98 voor hoger vermogende motoren noodzake-
lijk. Maar voor allerlei minder krachtige motoren wordt ook Superplus 98 
geadviseerd. De bouwer van de motor bepaalt dat aan de hand van testen en 
ervaring. Voor de portemonnee van de gebruiker is Euro 95 te prefereren. 
Om je wegwijs te maken in de naamgeving van de brandstoffen in Nederland 
en de landen om ons heen, kijk dan op de prachtige site van 
www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl/brandstofwijzer. Lees niet verder voor-
dat je de naamgeving te pakken hebt, want het wordt er niet duidelijker op bij 
de pomp (in Frankrijk). 
Voor zover bekend bevat Euro 95 bij alle merken nu reeds 5 % ethanol, ook 
in Nederland. (Zie: http://www.amt.nl/Nieuws/Welke-autos-lusten-nieuwe-
E10-benzine.htm) 
Dit verklaart, waarom mensen, die nu Euro 95 tanken, al problemen hebben 
met tank coatings. 
 
Super E10 bevat 10% ethanol 
De ethanol wordt niet uit luxe toegevoegd. Het maakt duidelijk dat de olie-
voorraad eindig is en dat de afhankelijkheid van olie-exporterende landen 
onze economieën ook niet zint. Hoe meer ethanol, hoe minder ruwe olie er 
geïmporteerd moet worden. De EU heeft echter ook nog als doelstelling dat 
de uitstoot van CO2 verminderd wordt. De ethanol wordt gemaakt uit plant-
aardige producten. Of dat de voedselsituatie voor de armsten op aarde verbe-
tert, dat is nu een punt van discussie. Ik maak me nog geen zorgen over de 
alcoholisten onder ons, die garandeer ik dat er voldoende ethanol in het glas 
blijft om de verslaving te onderhouden. De accijns daarop is lucratief voor 
elke overheid. 
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Ethanol, en dus E10, heeft nogal wat nadelen 
Ethanol trekt van nature makkelijk water aan. Chemici zullen bevestigen dat 
100% zuivere ethanol bijna niet voorhanden is. Er is altijd wel een kleine 
hoeveelheid water aanwezig, zelfs in een gesloten verpakking. Dat kun je 
mooi zien als je een spiritusbrandertje rustig leeg laat branden. Er blijft een 
restje onbrandbare vloeistof achter: water! Het is een vreemd idee dat moder-
ne benzine na verloop van tijd veel water kan bevatten. U bent natuurlijk al 
een stap verder met denken: welke invloed heeft dat op de verbrandingswaar-
de van benzine. Of eenvoudiger opgeschreven: rij ik net zo ver als benzine 
zonder ethanol. Het antwoord is zeker NEE. Ethanol heeft een lagere ver-
brandingswaarde.  De vluchtigheid (dampspanning) neemt boven de 7% 
ethanol ook flink af. 
 
Water in de tank van een veteraan is natuurlijk zeer schadelijk. Water neemt 
zuurstof op en roestvorming van ijzer en corrosievorming van andere materi-
alen ligt op de loer. (roesten is een vorm van het corroderen van ijzer, er 
wordt aantasting van ijzer met zuurstof bedoeld) 
 
Ethanol in de benzine tast ook andere materialen aan: tinlegeringen 
(soldeerverbindingen), geel– en roodkoper, alumiminum, kunstoffen en vele 
oude tanksealers (tankcoatings). 
 
Super E10 samengevat 
• Is corrosief voor de tank maar ook voor pakkingen, tankcoatings en de 

tinnen soldeerverbindingen waarmee een  oude tank in elkaar is gezet 
• De verbrandingskarakteristiek is anders waardoor niet elke motor lekker 

zal lopen 
• Je rijdt er minder ver mee 
 
Advies 
De CFM adviseert om deze reden om  te kiezen uit de volgende opties: 
Tank Superplus 98. Shell V Power en BP Ultimate bevatten in ieder geval 
geen ethanol. 
Ik schreef al eerder in de Peu de Tout en op het forum over Aspen 4.  
Ook deze brandstof bevat geen alcohol en zorgt ervoor dat de motor na een 
lange periode stilstand goed start. Deze brandstof is goed te verkrijgen bij 
tuinzaken (kettingzagen enz.) en de verbrandingsproducten zijn ook wat min-
der schadelijk, een reden dat hoveniers er (verplicht) veel mee werken. 
De problemen met E10 zijn voorlopig te vermijden. Er is erg veel informatie 
in het Engels te lezen bij onze Engelse zusters van de Federation of British 
Historic Vehicle Clubs. Zie http://fbhvc.co.uk/bio-fuels. Mocht je niet in 
staat zijn het Engels goed te vertalen, of niet bij machte zijn om de chemie in 
het verhaal helemaal te doorgronden, aarzel dan niet om een vraag te stellen 
op het forum van de CFM. 
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Tank leeg maken 
Een algemeen advies is om brandstof uit de tank te verwijderen en de motor 
“droog” te laten overwinteren. 
De CFM waarschuwt al jaren voor het werken met benzine: doe het buiten. 
Op een volkomen onverwacht moment kan de damp in de tank of in de gara-
ge tot ontbranding komen. Een explosie is het gevolg. Als je binnen een be-
hoorlijke benzinegeur ruikt, dan goed ventileren en geen werkzaamheden 
uitvoeren. En als u nu denkt:  ik rook al jarenlang mijn shaggie en er is me 
nog nooit wat overkomen!: aan u het advies: koop geen staatslot, de kans dat 
u wint is nog veel kleiner dan dat u onvrijwillig de schuur wordt uitgeblazen. 
Bij veiligheid telt altijd: risico = kans x impact. De kans is niet groot, de im-
pact wel! 
Benzine bevat tolueen en benzeen: beide zeer kankerverwekkend, dus daar-
om: niet inademen (hoewel het lekker ruikt, maar dat is een mening). Zo min 
mogelijk in contact laten komen met je huid, want deze stoffen worden recht-
streeks opgenomen in je bloedbaan. 
 
Nog een tip tot slot als we het toch over (verouderde) benzine hebben . . . 
Als je een oude motor onder handen neemt, die lang heeft stil gestaan, dan 
tref je aan wat bijna alle hobbyisten uit onze club zullen herkennen:  
de carburateur bevat een vreemde smurrie die uiteen kan lopen van wit tot 
donkerbruin. Bespaar je moeilijkheden en dompel de carburateur in thinner. 
Een nacht laten staan en de smurrie is verdwenen. Wees ook met thinner erg 
voorzichtig zijn. Behalve explosiegevaar is inademen ook schadelijk. ■ 
Paul 
 
 
 
 
 

Forum CFM prijsuitreiking 
De winnaar van het forum wordt nog niet bekend gemaakt (een winnaar is 
nog moeilijk aan te wijzen). We willen nog wat meer leven zien. Hou vol!  
Het forum zelf wordt eind 2011 voorzien van nieuwe software. 
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Best oliepomp Automoto A9 350 cc zijklepper 1929 
 
Betreft: druppelsmering in carter door Best smeerolieplunjerpompje. 
Probleem: het onvoorspelbaar overlopen van het ‘open oliekuipje” (waar 

de druppels uit het perspijpje invallen) 
 
Constructie van druppelsmering: Er loopt standaard een Cu-leiding tus-
sen de uittrede van de SMO (smeerolie)- pomp naar de intreeplug aan de 
voorzijde bovenaan in het carterblok. Een carterontluchting zit onderaan de 
achterzijde van het carter. 
 

De Best oliepomp op de Automoto van Ad. De Automoto had hier nog een eigen blok. 
Bij de overname door Peugeot zouden de eigen blokken verdwijnen.  
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Bevindingen: 
De eerste maal dat ‘overlopen’ is geconstateerd (2007?), was bij redelijke 
snelheid (60 – 70 km/uur) en bij het opgaan van een viaduct. Voorheen 
meestal langzamer gereden. Vermoed werd toen, na overleg met enkele CFM
-clubleden, als oorzaak een te slap veertje, dat de plunjer axiaal positioneert.  
Straffer veertje gemonteerd. Het ‘overlopen” bleef daarna toch niet-
voorspelbaar optreden. Ook kwamen er (stationair en rijdend) soms kleine 
luchtbelletjes uit het gaatje onderin het oliekuipje.  
 
Heb in 2010 een aantal dingen gemeten (meten is weten!): 
1- Wat is de omvang van drukwisselingen vanuit het carter bij aanslui-
ting van olietoevoer. 
Via een U-buis van doorzichtige kunststof slang gevuld met water, bedroe-
gen de drukwisselingen  +/- 60 cm waterkolom bij stationair draaien. Tijdens 
rijden kon ik niet meten. 
2- Is er iets verdachts te zien in de olieleiding tussen smo-pomp en car-
ter? 
Heb een doorzichtige kunststof leiding gemonteerd tussen uittrede pompje en 
carter. Je zag er soms luchtbellen in van een centimeter lang. Vaak liep de 
pomp dan weer over.  
3- Hoe werkt de pomp zonder wisselende cartertegendruk?  
Heb daarvoor de oliepomp op proefbank (aangedreven met boormachine) 
doorgemeten tot vergelijkbaar t/m 3000 RPM van motor. Het oliepompje 
bleef daarbij perfect leveren tot bijna 1,5 meter oliekolom (statische) tegen-
druk! Onder alle toerencondities. 
4- Kunnen carterdrukwisselingen oorzaak zijn van opkomende belletjes 
onderin het ‘oliekuipje’?  En kan de te verpersen olie teruggedrukt worden in 
het kuiltje a.g.v. carterdruk en drukwisselingen?  Zo ja, dan moet er een 
(rotatie-) positie zijn van de plunjer waarbij de aanzuigzijde van de olie in het 
‘oliekuipje’ in directe verbinding staat met de uittreezijde, de olieleiding naar 
het carter? 
Gemeten op de proefbank met perslucht, bleek dat over enkele graden rotatie 
van de plunjer inderdaad het geval te zijn. Dat geldt ook bij de ‘aanvoerzijde’ 
van de plunjer.  
 
Mijn conclusie (augustus 2011) : de drukwisselingen vanuit het carter ver-
oorzaken met grote waarschijnlijk het niet-goed functioneren en dus 
‘overlopen’ van het pompje. Hoe dit precies drukgolf-stromingstechnisch 
werkt, weet ik niet.  
Oplossingsrichting  
Gekozen is voor, zoveel mogelijk ontkoppelen van cartergas-uittrede ter 
plaatse van de olie toevoerplug met de toevoerstroming van de olie vanaf de 
smo-pomp.   
Eerste stap was het maken van een ontkoppelconstructie bij de olietoevoer-
plug in het carter. 
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Uitgevoerd d.m.v. een standaard T-verbindingsstuk van messing, te koop bij 
speciaal ‘ijzerwinkels’. Hieraan gezaagd, gevijld, gesoldeerd etc. Met inwen-
dig een soort uitspuitpijp voor het cartergas die uitmondt in een dikkere plas-
tic slang van 50 cm lengte met open uiteinde bij het stuur. Zie foto van de 
buitenzijde van het T-stuk. 
Resultaat: tijdens twee testritten  van totaal 50 km (max. 60 – 70 km/uur) 
bleek de pomp slechts tweemaal over te willen gaan lopen. Veel minder hef-
tig dan voorheen. Ben gestopt en tijdens stationair draaien was de olie binnen 
enkele minuten weer “opgezogen” en dus weg. 
Er beek dus een tweede stap nodig te zijn, namelijk het maken van een terug-
slagklepje in de verbindingsleiding van smo-pomp naar carter. Hiermee 
wordt gepoogd de drukgolven uit het carter naar het pompje ‘geheel’ te 
‘blokkeren’. De openingsdruk van het kogelklepje, op te brengen door het 
pompje,  bedraagt veel minder dan 0,1 bar.  
Resultaat:  tijdens derde testrit van 30 km met max. (voor mijn doen hoge) 
snelheid van  +/- 70 -80 km/uur bij een opgaand viaduct géén overloop pro-
blemen meer gehad!!!! 

Voorzichtige eindconclusie:  
De werking van het Best plunjeroliepompje wordt negatief beïnvloed door 
het carterdruk niveau en de bijbehorende drukwisselingen in de olieleiding 

De constructie met het T-stuk 
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tussen carter en smo-pomp. Dit veroorzaakt het enigszins onvoorspelbaar 
‘overlopen’ van de pomp.  
Het probleem van het ‘overlopen’van de Best smo-pomp bij oliespatsmerin-
gen van het carter, zoals bij de Automoto, kan op de beschreven wijze op 
voldoende wijze geëlimineerd worden. 
 
Ad Heersche, Drunen, 0416375551 

Ontchromen 
 
In het laatste VMC blad stond een tip van Koos Smits, hoe je zelf kunt ontchro-
men. 

“Men neemt een stalen bak, deze vult men met lauw water, in dit water lost 
men gewoon huishoud soda op. Op de bodem van de bak legt men een rubbe-
ren matje, waar men het werkstuk op legt. Dan neemt men een goede accula-
der en stelt deze in op 12 Volt bij 6—7 Ampere. Dan zet men de plus op het 
werkstuk en de min klem op de bak. Na een paar tellen komt er al groene 
rook uit de bak en na een paar minuten komt het werkstuk als nieuw (nikkel) 
uit de vloeistof. Let wel: vloeistof als chemisch afval afvoeren. 
Ik heb op ongeveer 5 liter water een halve zak soda gebruikt, dit moet men 
zelf maar een beetje uitproberen. Mijn Norton mod 18 uitlaat heb ik gewoon 
in mijn stalen kruiwagen gedaan. Helaas zat hier nauwelijks nikkel onder.” 
 
 

Hulpstuk uitwendig draad snijden 
 
In de Peu van Juli 2011beschreef Wim Janssen hoe je zelf een hulpstukje 
kunt maken. 
 
Eef Jansen meldt als reactie hierop: 
 
Graag wil ik even ingaan op het artikel van Wim Janssen,met betrekking tot  
uitwendige draad snijden. Hij zegt misschien wil iemand wat draaiwerk doen 
om de snijplaat recht op het werkstuk te krijgen. Welnu ze zijn gewoon in de 
handel, gemaakt van een legering en kosten bijna niets. 
Het voordeel is dat je ze in de houder onder de snijplaat kunt zetten, waar-
door het werk altijd recht gesneden wordt. 
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Verslag jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Door Paul Jonkman 

 
Paul had zijn laptop bij zich en maakte heet van de naald een verslag. 
 

Kennismaking nieuwe leden 
Zoals al jaren gebruikelijk, konden de nieuwe leden zich dit jaar aan het be-
gin van de vergadering voorstellen. Omwille van de privacy zullen we de 
namen van de personen niet volledig noemen. De opmerkelijkste details zijn 
leuk om te vermelden. 
Eerst stelde Wim v.D zich voor. Met een respectabele leeftijd van 83 jaar is 
hij meteen ons een na oudste lid. Piet, ons oudste lid zit toevallig naast hem 
met zijn 86e jaar. Wim was zeer bescheiden bij het melden van zijn be-
kwaamheden, maar de voorzitter kon melden dat hij een rijke motorkennis 

heeft. Daarna volgde Wim M, hij is in het bezit van twee motoren. 
Bij Jorn, een jonge vent met Terrot HS uit 1928 die bijna aan de keuring toe 
is, blijkt een van zijn kwaliteiten het feit te zijn, dat hij getrouwd is met een 
Française. De vraag of dit een vleselijke of motorische is, werd geklaard met 
de mededing: “ vleselijk maar ook mooi”. 

Indruk van de jaarvergadering. Achteraan op de foto het bestuur: Ton, Wil en Paul. 
Daarnaast, niet zichtbaar op de foto: Arjan, Rien en Jan.  Richard was verhinderd. 
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Kees van der H heeft een Monet Goyon 125 cc uit de vijftiger jaren. Behalve 
zorgen voor de motor ook met plezier de zorg voor de twee kleinkinderen. 
Degenen die Kees recht in het gezicht keken, werd verzekerd dat zijn verhaal 
echt klopt, het gaat om kleinkinderen. 
Peter J, dat is een familiezaak. Ook een Honda? Leo van O heeft een P109, 
maar beroepsmatig zit hij in het liften van grote objecten. Voor grof-
technische  zaken is hij rond Montfoort te benaderen.Leuk om zo weer een 
stel nieuwe mensen in de club te hebben. Hoewel zeker niet nieuw zijn ons 
Belgische duo Raoul en Witske al herkend voor de start van de vergadering 
doordat in de hal af en toe een luide en herkenbare schaterlach te horen was. 
 
E10 benzine 
Wat verder op in de vergadering wordt door Ton gemeld dat je zeker geen 
Super E10 moet tanken. In Frankrijk wordt op de pomp aangegeven als er 
E10 is toegevoegd aan de benzine door middel van een sticker. In Nederland 
is dat niet ’t geval. Wat we hier verder mee aanmoeten als bezitters van oud 
spul, zie hiervoor het artikel: “Advies over benzine met E10”. 
 
Financiën 
De kascommissie heeft geen frauduleuze handelingen kunnen ontdekken en 
moest na diepgravend onderzoek melden dat er met plezier akkoord gegeven 
werd. We zijn iets ingeteerd, deels door gestegen druk- en verzendkosten en 
anderzijds het kado (badge) vanwege ons 20-jarig bestaan. Een clublid oppert 
het idee dat er meer correspondentie per mail verzonden zou kunnen worden. 
Dit bespaart kosten. De CFM zal verder onderzoek doen naar de mogelijkhe-
den, zonder nu al een belofte te doen om dat te implementeren in haar beleid. 
Het blijkt dat de CFM-leden gemiddeld wat minder ICT-minded zijn. Niet 
helemaal vreemd met de hobby die we bezigen. 
 
Jaarrit 
Voor de Jaarrit van volgend jaar hebben enkele mensen zich kandidaat ge-
steld om een vooronderzoek te doen. Het zou zomaar kunnen dat we volgend 
jaar in Vlaanderen, het rivierengebied of de Veluwe rond rijden. Dit is voor 
de CFM altijd een spannend onderdeel van de jaarplanning. We organiseren 
immers al 20 jaar een Jaarrit op een andere plaats in het land. Een grote rij 
van vrijwilligers heeft dus klaar gestaan om dit mogelijk te maken. Gaat dat 
dan in 2012 ook lukken? Zeker en vast! 
Bestuursbesluit: vanaf volgend jaar zal elke deelnemer voor de rit gecontro-
leerd worden op de aanwezigheid van een geldig rijbewijs A, verzekerings-
papieren (groene kaart) en kentekencontrole. De vereniging probeert hiermee 
haar aansprakelijk verder in te perken. Iedere deelnemer rijdt natuurlijk voor 
eigen risico, maar het is niet helemaal uit te sluiten dat eventuele aansprake-
lijkheid ook bij de CFM gelegd kan worden in geval van ongelukken of scha-
de. We verwachten begrip voor deze maatregel. Uit de vergadering werd 
geen negatieve reactie vernomen. 
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Rondvraag 
Op verzoek van Wim J wordt de lijst met interessante adressen binnenkort 
weer eens rond gestuurd met de Peu. Langere tijd geleden stond deze als aan-
vulling op de ledenlijst. De lijst vormt natuurlijk geen garantie dat genoteer-
de adressen ook goede kwaliteit leveren. Door berichten van leden zullen we 
twijfelachtige adressen verwijderen, dat spreekt voor zich. 
 
Paul 

 

 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 
 7201 GG Zutphen 
 
 tel/fax: (0575) 54.47.61 
 mobile: 06-24.99.84.49 
 email: r.kwist@kpnplanet.nl 
 
 

Ik kan voor uw motorrestauratie het volgende betekenen: 
Lederwerk: koffertjes, tassen, riemen, zadels etc. 

Hardsoldeerklussen: reparatie frames, vorken. 
Revisie oliepompen, smeersystemen. 

Lakrestauratie van tank, spatbord, biezen, . . . 
Versnellingsbakkenrevisie 
Ombouwen van wiellagers 

Onderdelenreparatie of bijmaken 
 

Snelle vakkundige service, ruim dertig jaar ervaring 
Vooraf prijsopgave, billijk tarief. 
Bellen tussen 18.30 - 19.30 uur 

(commerciële advertentie) 
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(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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Clubleden in the picture 
 
Dat wij binnen de club best wel mooi materiaal hebben, daar is de vaderland-
se motorpers ook achter gekomen. De afgelopen maanden werden artikelen 
gewijd aan de Terrot van V-twin van Ben Dirks en aan het museum van Rien 
Neels. 
 

De Terrot Type V van Ben Dirks 

 
In het septembernummer van Auto-Motor Klassiek werd de Terrot van Ben 
nader belicht. Terrot heeft in de periode van 1931 tot 1939 diverse V-twins 
uitgebracht. Het bijzondere van deze Terrot V-twin is echter, dat deze met 
het 680 cc JAP zijklep blok is uitgerust. Dit type V stond alleen in de catalo-
gus van 1931 en 1932. Daarna ontwierp Terrot een eigen V-twin blok, de 
types VA en VATT. 
Van het type V mat JAP blok zijn er zeer weinig gefabriceerd. In Frankrijk 

zijn er slechts 1 of 2 bekend, in Nederland is dit het enig bekende exemplaar. 
Zelfs Franse handelaren kunnen bijna niet geloven dat Ben zo’n type heeft. 
En het is geen replica ! 
Als je naar het frame kijkt, dan lijkt het sterk op de eencilinder modellen uit 
die tijd. Maar volgens Ben is het frame en de voorvork duidelijk zwaarder 
uitgevoerd dan de normale Terrots. De versnellingsbak is wel van Terrot, 

Terrot type V, 680 cc JAP V-twin, periode 1931-1932 
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maar ook deze is weer zwaarder uitgevoerd. 
Voor de rest, zoals de tank, spatborden, uitlaten en gereedschapkastjes heeft 
Terrot teruggegrepen op de standaard onderdelen, die ook op de eencilinders 
zaten. 
Andere bijzonderheden aan de motor: de fraaie aluminium gegoten treeplan-
ken, en let ook op de plaatsing van de magneet: in lengte richting, dwars op 
de krukas.  
Kortom, een bijzondere motor, waar Ben terecht trots op is. 
 
 

Het museum van Rien Neels 

 
In nummer 20 van het blad “Motor” aandacht voor het museum van Rien 
Neels. Zoals bij velen wel bekend heeft Rien zijn verzameling motoren on-
dergebracht in een unit op een bedrijventerrein in Oosterhout. 
Het museum biedt ook plaats aan het documentatiecentrum van de club en er 
worden geregeld Kennisdelendagen en een Open Dag georganiseerd. 
 

 

Hier een fraaie blik op het museum van Rien, “Le boisseau Contrariant” oftewel “De 
“Dwarsliggende gasschuif”. 
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Eigenlijk is het museum uit de nood geboren. Vanaf de jaren tachtig is Rien 
reeds bezig met het verzamelen van motoren. Weldra was er in zijn schuur 
geen plaats meer voor de steeds uitdijende verzameling. De motoren stonden 
zelfs tot in zijn huiskamer. Op zoek naar alternatieve ruimte stuitte hij op een 
unit op een bedrijventerrein in Oosterhout met voldoende ruimte. En daar is 
nu de verzameling ondergebracht.  
In zijn museum voornamelijk Franse motoren, geen wonder als je een beetje 
francofiel bent. Rien zijn restauratie filosofie is “Dans son Jus”. De meeste 
van zijn motoren bevinden zich nog in de originele ongerestaureerde staat.  
Quote: “Je moet goed kunnen zien, dat ze geleefd hebben. Alleen dan tonen 
ze hun ziel”. 
Inmiddels alweer een paar jaar geleden, nam Rien de taken als beheerder van 
het documentatiecentrum van Paul Jonkman over. Een vaste kast in het mu-
seum is gereserveerd voor de clubdocumentatie. En we kunnen ons als club 
gelukkig prijzen, dat Rien zijn museum openstelt voor allerlei clubactivitei-
ten. Waarvoor hulde.  
Het artikel van “Motor” bevat nog veel meer informatie over Rien en zijn het 
museum. Als je er meer van wilt weten, gewoon even het nummer nabestel-
len. 
 
Nabestellingen: nummers zijn telefonisch na te bestellen. 
 
Auto-Motor-Klassiek (nummer 9 2011):  tel:  0315-681326 
 
 
Motor (nummer 20 2011):  tel:  088-7518160    ■ 
 

Tips uit de Peu 
 
In de loop van de jaren zijn er diverse artikelen en tips gepubliceerd in de 
Peu. Het probleem is vaak: hoe vind je de informatie terug. 
 
Arjan Griffioen heeft op een regenachtige zondagmiddag eens alle Peu’s 
doorgenomen en een index opgesteld van reeds verschenen tips. 
 
Je kunt deze downloaden op de website: www.clubfransemotoren.nl 
 
Click op de link:   ‘Artikelen’ 
Click vervolgens op:  ‘Tips uit Peu’ (onderaan de pagina) 
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Advertenties 
 

Te koop: 

Peugeot motorfiets 125cc, Type P56, bouwjaar 1949 
In zeer goede staat. Prijs :  € 1900,- 
 
Floor Evers 
Pettelaarseweg 245A 
5216 BM  s-Hertogenbosch 
Tel: 073-6146547 , 06 53371876 
Email: floor.evers@gmail.com 
 

Te koop: 

Wegens ruimtegebrek: 
Motobecane 175 cc viertakt, type Z22C, bj 1955 
In originele staat, is alleen een keer overgespoten. 
Diverse veteranen ritten mee gereden. 
Prijs: € 1650,- 
 
Jan Horsman 
Glanzerhof 8 
5709GE Helmond 
0492-518698 
06-51613736 
Email: 
cfm.redactie@gmail.com 
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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 heeft afgemaakt. 
Bouwjaar 1928-1929, een van de eerste van dit model.  
De motor is voor nagenoeg compleet. Er is al aan de restauratie begonnen: 
enkele onderdelen zijn al gepoedercoat, maar verder moet de motor weer vol-
ledig opgebouwd en 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 verkocht. De 
opbrengst gaat naar de clubkas. 
 
Prijs: Euro 850,= 
 
Nadere inlichtingen: 
Rien Neels , 0416-31.20.01 of 06-36.20.00.14 
Email:  CFM-DC@tele2.nl 
 
 
 
 
 

Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst 
14 november 2011 
 
201109-02 W. van Duuren, Raam 230, 2801 VR Gouda. 
 (0182)51.65.00 gerda.vanduuren@hotmail.com 
 
201110-01 J.J. Bakker, Bonairestraat 22-3, 1058 XH Amsterdam. 
 06-41826928 jobbakker@hotmail.com 
 
201110-02 R.J. van den Berg, Lunettenpad 1, 1383 ET Weesp. 
  ron_vandenberg@hotmail.com  
 
201110-03 J. Groot Nueland, Hoetinkhof 113, 7251 WJ Vorden. 
 (0575)55.13.06 j.grootnueland@upcmail.nl 
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14 en 15 januari 2012 
Oldtimer beurs Autotron Rosmalen 
Clubstand CFM 
 
 
24 maart 2012 
Sleuteldag of Kennisdelendag (nog niet bekend) 
 
 
 

Beurzen/evenementen 2012 

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) 
 
8 Januari 2012, 13e Ruilbeurs Famenne Ardennes (B) 
Rue de 2 Provinces, Wex 
Internet: www.mrfa.be 
 
14 en 15 januari 2012, Oldtimerbeurs Rosmalen 
Geopend van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. 
E mail: info@oldtimerbeurs.net 
Website: http://www.oldtimerbeurs.net 
 
3-5 februari 2012, Bremen Classic Motorshow (D) 
Website: http://www.classicmotorshow.de 
 
11 en 12 februari 2012, Moto Retro Wieze (B) 
Oktoberhallen Wieze, België. 
Open van 09:30 uur tot en met 18:00 uur 

Agenda 

CFM evenementen 2012 
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Tel:(00.32) 2 381.08.87 
Website: http://www.motoretrowieze.be 
E-mail: bema.bvba@pandora.be 
 
18-19 februari 2012 11e ruilbeurs 'T ECHAPPEMENTJE,Roeselare (B) 
FABRIEKSPAND, veldstraat 59, Roeselare, Entree € 4,00 
Entree € 4,00, Tel: 0032-51 724725-051725581 
 
25 februari 2012, Ruilbeurs oude motoren pre 1965, Schilde (B) 
Lindestraat 10, Schilde (B) 
Internet: www.earlyriders.be 
 
26 februari 2012, Oldtimerbeurs Lommel (B) 
Zaal Den Horst, Gelderhorsten/Lommel 
Entree: € 4,00. Tel: (0032)47-4476427 
 
10-11 maart 2012, Technorama Kassel (D) 
Zie ook: www.technorama.de 
 
11-12 maart 2012, Bourse D’Echanges, Reims (F) 
Open: 10.00 hr - 18.45 hr 
Website: www.bce-reims.com 
 
17-18 maart 2012, 27e Hoogstraatse Oldtimer beurs (B) 
Auto’s (6000 m2), Motoren (3000 m2) 
Europastraat 30, Hoogstraaten  -  Meer 
Internet: http://www.hoogstraatse-oldtimerbeurs.com 
 
24 maart 2012, 1e Kempische Oldtimer beurs, Wechelderzande (B) 
Pc de Zandfluiter, Tulpenlaan 1, 2275 Wechelderzande (Lille) 
Entree: € 3,00  
Tel: (0032) 495221908 email: boschsven@yahoo.com 

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   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. 


