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Prototype Terrot boxer twin   -   Kurk en blik 
 

Mee naar Santiago de Compostella ?  (zie p.8) 
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Bij de voorpagina: 
Reclamefolder van Gurtner uit de jaren ‘30.  
Gurtner werd in 1907 opgericht door Jules Gurt-
ner. De fabriek bestaat nog steeds en er worden 
nog steeds carburateurs gemaakt. Overigens: het 
logo met de initialen van Jules Gurtner vind je 
terug op veel vooroorlogse producten van Gurt-
ner.  
 
 

 

Sluiting kopij:  Uiterlijk maandag 18 juni 2012 of bel! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm.redactie@gmail.com 
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Veurweurd 
Da’k da mot skrieven, da’s un mirakels probleem. Da kan’k nie. 
 
Vol verboazing he’k un artikel gelèzun in ut Moterriewiel over dieje vent die 
unne kepresser he’t gefrommelt op unne olde Moto Guzzi. Hie heet Leo. Be-
tekunt listig en orrizjieneel.  
Ik ken de man en hep voak mittem zitten ouwehoeren in Itoalie, in Redzjio 
nellemilieja. 
‘Tis ok een mirakel. Verskrikkelijk knap zoals hie dat edoan hep. He hep ok 
veel sommetjes motte moake om ut allemoal uut te rekenen. Ut ding lup twee 
moal zo hard as die olde guzzi van mien. Dan mo’j toch wel wat kunne. Hie 
was altied verskrikkelijk antoesjast. 
 
Zo he’k ook unne vent bie mie in de skuur ehad die wat mos weten. A’j mit 
hum begon te proaten kwam ie er achter dattie van God noch zure proem’n 
wis over zien motor. Lulde over un dienamo die ginne stroom genog gaf veur 
de besjie. Da see de noaber, die d’er un bitje verstand van hat. Wis ok nie of 
ut unne tweetak of un viertak was. Moar dur zoate wel van die veren boven 
op  de moter die hinne en weerum ginge as hie op de starter trapte. Moar de 
moter wilde niet lope. Woar kon da aan ligge? Hie hat er wel besjiene in edo-
an. Omdat ie hat eheurt van unne vent dat de nieje besjien met etie . . .ete. . 
.eh. . .spul d’r bie in nie goe was het ie dur nog super in udoan. Hartstikke 
duur. Moar nog nie lope, da kreng. ”t Was wel unne mooie moter. Veule 
piefjes en palletjes en hij was niet arg vurroest. 
Hie wilde van alles wet’n en wilde het ding persee weer an de proat kriegen 
om d’er op te riejen met ziene kleinzoon. 
 
Zo ken ik ok unne vent die van die mooie kroantjes kan moaken op zien dro-
aibank. Die mosse onder de besjienetenk veur de besjiene veur de motor. Ie 
snapt ut wel. Ko’j open en dicht zette. Stond der ook nog op. In ut frans. 
Veur de besjiene. D’er zatten zelfs ribbeltjes op ut knopje van de kroantjes. 
Da’s ook mirakels knap. 
 
Wie hebben ok een man in de klup die zo mooi restereert da’j alleen moar 
met un sonnebrille op noar zun moter kunt kieken. Anders sloa’j blint van ut 
glimmen. 
 
Dit woare dus vier kerels die helemoale verskillend woare. Een knappe kop, 
een vent die van niks weet, een perfksjenis en unne vent met gouwe handjes, 
zoas ik zou zeggun.  
 
D’er is wel een één ding wa ze allemoal utzellefde in bint en da’s ut en-
toesjasme veur de hobbie en een vaak verskolen liefde veur da wa we vrog-
ger hadden. Want mien voa hat vrogger . . . . 
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In memoriam 
 

Wij ontvingen het droevige nieuws, dat de heer E. J. Kleine-Haar  
uit Lochem is overleden. 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
 
 
Bestuur CFM 

Open Dag DC Oosterhout 
 
Wegens drukke werkzaamheden van Rien de aankomende maanden, gaat de 
Open Dag DC in Oosterhout dit jaar niet door. 
 
 

 
En met un bietje hulp van die ene vent en een poar handjes van die andere 
vent van onze klup kriegen wie met z’n alle die brommer van die vent van 
die superbesjiene wel oan de proat.  
Want un bietje hullep . . .Doar bint wie toch ook unne klup veur? ’T Is heel 
best a’j van alles weet, moar ut is veule fiener a’j weet da’j bie de Klup Fran-
se moters zit. 
 
Greut’n uut Putt’n      
 
Ton Dorland 
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Kennisdelendag Oosterhout 24 maart 2012 
 
Evenals vorig jaar zal de Kennisdelen dag in het voorjaar worden gehouden 
en wel op 24 maart 2012. 
De locatie is weer het in het privé museum van Rien Neels in Oosterhout. 
 
Onderwerpen dit keer zijn: 
 
 Carburatie (door Ton) 
 Ontsteking (door Jan/Ton) 
 Olie, benzine, coatings (Paul) 
 
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 
 
Route vanaf A59: 
- Neem op de A59 afslag 33, Oosterhout. 
- Je zit nu op de Statendamweg. 
- Vervolg deze weg tot de afslag naar links: Den Hout / Weststad. 
   (bij Shell pomp) 
- Je komt nu op de Bovensteweg. 
- Bij de verkeerslichten naar links. ( bij Opelgarage) 
- Rotonde 3/4 nemen. 
- Eerste weg rechts, Wetering, bij Gloudemans en de Hoog. 
- In de bocht naar links ga je rechts het terrein op. 
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La journee de la Moto Ancienne! 

~ 23 Juni 2012 ~   Circuit Montlhéry 

 
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Terrot Club de Ballancourt 
sur Essonne organiseert de club een grootschalig evenement op het legenda-
rische circuit van Linas– Montlhéry, ten zuiden van Parijs. 
 
Het doel van het evenement is om zoveel mogelijk liefhebbers van motoren, 
zijspannen en driewielers tot bouwjaar 1965 bij elkaar te brengen, om als een 
grote familie samen te rijden op het fameuze circuit van Montlhéry. 
Op de dag zullen diverse series van 20 minuten worden verreden. 
Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid om aan tenminste 3 series deel te 
nemen. 
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De dagindeling: 

Van 7.30 - 9.00 uur vindt de check-in van de rijders plaats. Hier zullen de 
benodigde papieren worden uitgereikt en worden de gebruikelijke controles 
(technisch, verzekeringspapieren) worden uitgevoerd. 
 
Voor de eerste serie van 9.00 uur wordt de rijders briefing gehouden om 8.45 
uur. Daarna volgen een aantal series tot 11.00 uur. 
Een grote rondrit met alle motoren zal plaatsvinden van 11.30 - 12.00 uur. 
Van 12.00—14.00 uur lunchpauze. 
Na de lunch zullen de vervolgseries gereden worden van 14.00 - 17.00 uur. 
 

Kosten en registratie: 

De registratie voor de rijders kost Euro 85,- Hiermee heb je toegang tot het 
circuit en krijg je een lunchbon (t.w.v. van Euro 18,-).  
Voor mensen, die de rijders vergezellen, bedragen de kosten Euro 12,= + 
eventueel Euro 18,= voor de lunch. 
Er moet met voorinschrijving gewerkt worden. Het inschrijvingsformulier is 
te downloaden van de website van de club. 
(http://www.terrot.org) 
Er kan ingeschreven worden tot 1 mei. Op de dag zelf zullen er geen tickets 
verkocht worden. 
 
Adres Circuit: 
Bois du Fay où de l'Autodrôme 
91310 Linas, France 
Het circuit ligt in de buurt van de kruising N20 - N104 

Hotels: zie website: (http://www.terrot.org) 

Campings in de buurt 

- Saint-Cheron (F-91530; 35 km van circuit) 
Village Parisien Cp. Du Parc des Roches, Adres: La Petite Beauce 
 
- Dourdan (F-91410; 40 km van circuit) 
Les Petit Prés,  Adres: 11 Avenue Mendes 
 

Inlichtingen: 

Jan Horsman 
0492-518698 of 06-51613736 
Email: cfm.redactie@gmail.com 
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Santiago de Compostela 

Welke veteraan durft de uitdaging mee aan te gaan? 

Door: Christ, Riet, Jan en Annelies 
 
Wordt jouw droom ook werkelijkheid? - Via deze oproep zijn wij op zoek 
naar enthousiaste motorrijders die graag gezamenlijk een reis willen ma-
ken met als einddoel Santiago de Compostela. 
 
Dit wordt een motortocht van ongeveer 2600 kilometer op een veteranen-
motor via Nederland, België, Frankrijk met als einddoel Santiago de 
Compostela te Spanje. We willen rond mei/juni 2014 vertrekken om vier 
weken later het einddoel te bereiken. 
 
Ben jij geïnteresseerd in deze tocht en heb je zin om hierover te brainstor-
men, stuur dan een berichtje naar: 
 
Christ en Riet de Graaf: c.m.de.graaf@home.nl 
          of 
Jan en Annelies Koolen: jenakoolen@gmail.com 
 
Op 15 april 2012 worden alle reacties verzameld en bij voldoende interes-
se wordt er een datum gepland voor de eerste samenkomst. 
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Blik 
 
Een restauratie is pas af als alle dekseltjes,  trommeltjes en blikjes weer terug 
op hun plaats zitten. Vaak zijn deze dingen van nogal dun plaatmateriaal ge-
maakt en hebben dus niet veel weerstand tegen vervorming. 
Om toch enige sterkte te verkrijgen en ook voor een fraaier aanzicht worden 
de randen voorzien van een gerold randje (gekraald). 
Voor deze bewerking is een speciaal walsje te koop maar die zal een hobby-
ist niet hebben of aanschaffen voor een enkel klusje. 
Met wat handigheid is er met eenvoudig gereedschap ook wel iets te berei-
ken. 
Stel een dekseltje moet aan twee kanten voorzien worden van een rond rand-
je. Bijvoorbeeld zoals bij zo’n kleppendekseltje van een Terrot zijklepper of 
de randen van een gereedschap bakje of zo. 
De werkwijze is dan: 
Geschikt stuk plaat bemachtigen. ( Tip: plaatwerk van wasmachines, koel-
kasten e.d kost niks. En is voorzien van een goede roestwerende laag. Ach-
terwanden van die apparaten zijn vaak iets dunner en verzinkt.) 
Aftekenen waar het materiaal omgezet moet worden. 
Vouwen langs iets dat stevig en recht is en op de plaat geklemd kan worden. 
Geschikt stuk draad, staf, spaak of iets dergelijks plaatsen en de plaat verder 
om vouwen. 
Met blokje hout, kunststof of iets dergelijks de kraal sluiten. 
Het teveel aan materiaal moet nu verwijderd worden. 
Dit kan met een eenvoudige tegelsnijder die wel scherp moet zijn. 
Hiermee kerft de plaat wat in, waarna met een punttang na wat heen en terug 
buigen het blik af breekt. 
De overlap moet liefst minimaal 1cm zijn omdat er anders weinig houvast 
voor de tang is. 
 
Als het nodig is, zoals bij een Terrot kleppen dekseltje, kan het ronde randje 
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nog iets doorgezet worden. Hopelijk verduidelijken de plaatjes een en ander 
nog wat. 
En, o ja, in het geval van zo’n kleppen dekseltje: eerst alles buigen en daarna 
pas de gaatjes boren, anders komt er een vervelende knik in omdat het mate-
riaal daar zwakker is. Als laatste kan de draad of spaak er uit maar kan ook 
blijven zitten.  
 
Wim Janssen 
 
 

Kurk  

 
Heb je een Franse motor, dan is er grote kans dat er een Gurtner benzine 
kraan op zit. 
Deze zijn gemaakt van zeskant staf materiaal met de sleutel maat 5/8 inch 
( 15,6 mm). Het oorspronkelijke AMAC ontwerp heeft op de schuif een 
rondje en een zeskantje zitten voor het onderscheid tussen open en dicht. 
Gurtner kranen hebben alleen gekartelde rondjes met daarop gegraveerd een 
O (ouvert = open) of F (fermee = dicht). 
In beide gevallen moet je onthouden hoe het ook alweer was. 
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 Je zou de kraan ook dwars op de rij richting kunnen zetten en dan zodanig 
dat : 
Naar buiten geschoven : er op uit, dus open. 
Naar binnen geschoven: het ros gaat op stal, dus dicht. 
 
Als de kraan een beetje lekt, dan wordt er meestal nog eens aan gedraaid 
met sleutel 16 met als gevolg ronde zeskanten en soms een vervormd huis 
want die is bij de sleuf nogal zwak. 
Replica kranen zijn op beurzen wel te koop, maar vaak met schroefdraad 
3/8 inch. 
Terrot heeft 10x1 draad, het lijkt er op maar is toch net anders. 
Hoe zit zo’n kraan in elkaar? Zie fig 1 van onderstaande tekening. 
De dikte ( en de elasticiteit ! ) van de afdichting schijfjes maken dat de 
kraan kan afsluiten. 
Zijn deze schijfjes versleten of verhard dan lekt de kraan dus. 
Vervangen van deze schijfjes kan er weer een bruikbare kraan opleveren. 
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Wat voor materiaal kan hiervoor gebruikt worden ? 
Sommigen denken dat het leer (leder ) was of een soort fiber, misschien as-
best, maar een oude AMAC advertentie laat weten dat hiervoor gegrafieteer-
de kurk gebruikt werd (liege plombaginé ) en dit een  perfecte afdichting gaf. 
Grafiet is chemisch vrijwel inert, werkt smerend en enigszins vullend en lost 
niet op in benzine. Het is te koop in bouwmarkten in kleine verpakkingen. 
En de kurk? 
De beste kwaliteit is die welke ook gebruikt wordt voor champagne en som-
mige bieren.  
Kortom: als er een ijzerdraadje omheen zit en het houdt de”bubbels” in de 
fles heb je goede kwaliteit  kurk waar ook geen kurkentrekker gat in zal ko-
men. 
Kurk die verlijmd is tot “nieuwe” kurk is prima bestand tegen benzine dus 
ook goed voor kranen 
Voor koppelingsplaten liever geen verlijmde soort omdat die platen flink 
warm kunnen worden en daar kan de kurk beter tegen dan lijm. 
Werkwijze : 
--- Eerst plakjes maken van bepaalde dikte. 
--- Daarvan schijfjes maken van bepaalde diameter. 
--- Het centrale gaatje maken. 
Het maken van de plakjes gaat gemakkelijk met een draaibank(je). 
Een geschikt stuk buis, staal, pvc of iets dergelijks waarin de kurk net kan, 
wordt in de lengte door gezaagd en vormt zo een houder waarmee de kurk 
kan worden ingespannen in de draaibank. 
Met een scherp en dun mes kan nu in een trekkende beweging dunne plakjes 
gesneden worden. Een beetje olie aan het mes helpt. De dikte moeten we af-
schatten (2-3mm)  Fig 2 
Uit staal, rvs of hard messing kunnen we een hulpstukje maken om de ge-
wenste diameter uit het kurk schijfje te slaan . Fig 3 
Een laatste hulpstukje spreekt voor zich, een simpel draai klusje.  Fig 4 
Het kamertje moet niet te diep anders is het kurkje er lastig uit te krijgen. 
De boor is een lege balpen stift waarvan het kogel gedeelte is uitgetrokken. 
Een oude Parker pen stift is ideaal omdat die van rvs is, dun wandig en 
scherp genoeg om als kurk boor te dienen. 
Een spiraal boor werkt hier niet zo goed omdat de kurk snel inscheurt . 
Nu moeten we kiezen welke dikte kurkje nodig is. 
Er moet naar gestreefd worden dat het schuifje aan beide zijden vrij in het 
sleufje komt te zitten en niet een kant wordt op gewrongen. De kraan altijd 
nat testen, droog zal die altijd zwaar gaan. 
Dan kan er wat grafiet op de kurk gedaan worden waardoor deze langer goed 
zal blijven. 
En teflon? Nee dat wil hier niet, teflon heeft de eigenschap om onder druk 
langzaam weg te kruipen naar daar waar de druk minder is, dus bijvoorbeeld 
het gaatje in.  Het past zich te langzaam aan om dicht te blijven.  
Wim Janssen 



13 

 

Werkplaats tip 

 

Voor allerlei klusjes is het gebruik van een loep erg handig. 
Bijvoorbeeld als we met een draad caliber proberen te achter halen wat voor 
soort exotische schroef draad er nu weer gebruikt is in het verleden. Of: zijn 
die contact punten nog te gebruiken of niet? 
Zo’n loep kan in een werkplaats gemakkelijk kwijt raken, krassen of kapot 
vallen. 
Vervanging kan door aanschaf van een nieuwe. 
We kunnen ook naar de kringloop winkel gaan en voor weinig een oude ca-
mera aan schaffen die we op een regenachtige dag netjes gaan demonteren. 
Voordeel: we oefenen de fijne motoriek en als de lens apart ligt kan die ook 
uit elkaar waarna deze een of twee elementen opleveren die geschikt zijn als 
loep. 
 
Wim Janssen 
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Henri Cuzeau en zijn prototype Terrot uit 1920 
Aangeleverd door: Christ de Graaf 
Vertaling: Jan Horsman 

 
Na de eerste wereldoorlog bestond er grote vraag naar motorfietsen die goed-
koop in aanschaf en onderhoud waren. 
De merken, die overgebleven waren, probeerden de oude modellen nog te ver-
kopen en deden een poging om nieuwe producten op de markt te brengen. 
Zo ook Terrot, die naast een één cilinder tweetakt, het ook probeerde met een 
bijzondere tweecilinder, namelijk een boxer tweetakt. Deze werd ontworpen 
door een van de beste ingenieurs van Terrot: Henri Cuzeau. 
 

De overgebleven oorlogsvoorraden moesten voorzien in de eerste behoeftes 
na de oorlog: vervoer van de familie, vervoer voor ambachtslieden, artsen 
enzovoort. Maar de klanten stelden hogere eisen aan de motorfiets: starten 
zonder pedalen, meer comfort, minder pech onderweg. Dus de ingenieurs 
waren gedwongen na te denken, hoe ze het beste koppeling, versnellingsbak  
en een verbeterde startmethode konden construeren tegen zo laag mogelijk 
kosten. 
Gezien deze vereisten en een opkomende markt, werden de zaken in Ameri-
ka en Engeland voortvarend aangepakt. Dat gold echter niet voor Frankrijk. 
Het was in Frankrijk een beetje een rommelige periode waarin diverse inte-

Prototype Terrot boxer tweetakt uit 1920, ontworpen door Henri Cuzeau. 
Van de drie prototypes is er slechts een exemplaar bewaard gebleven. 
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ressante ontwerpen het daglicht zagen, maar die lang niet alle levensvatbaar 
waren of te duur om te produceren. 
In dat licht moet ook het ontwerp van tweetakt boxer van Cuzeau worden 
gezien, welke nooit verder dan het prototype stadium is gekomen. 
 
Henri Cuzeau 
Henri Cuzeau kwam als jong technicus in 1906 bij Terrot in dienst.  Tijdens 
de oorlog ontwerpt hij diverse producten voor het Frans leger, waaronder een 
achtervering. Al in 1916 ontwerpt hij het eerste tweetakt boxer model, die 
echter op naam van zijn baas, Guillaume Duttlinger gepatenteerd wordt. 
Hij ontwikkeld zich als een tweetaktspecialist en heeft in Frankrijk dan ook 
een goede naam op dat gebied. 
Het is echter ook zeer waarschijnlijk, dat Cuzeau de Motorette no. 5 heeft 
ontworpen. Verder was Cuzeau een goede coureur, die tot 1923 diverse over-
winningen behaalde. 
In 1923 verlaat hij Terrot en begint een eigen fabriek Lipton, waar diverse 
types motoren werden gebouwd. Lipton leverde onder andere aan Radior en 
Monet-Goyon. 
 
De tweetakt boxer 
Iedereen kent wel de Douglas boxer. Het lijkt erop, dat Terrot zich heeft laten 
inspireren door dit ontwerp. Echter het grote verschil was met de Douglas 
was, dat Terrot een tweetakt boxer ontwierp. 
De eerste vermelding van deze motor vinden we in het octrooi ingediend in 
1916 door ene Caius Danzer, in opdracht van Guillaume Duttlinger, indertijd 
de baas Terrot. Het vreemde is, dat in het octrooi nergens de naam van Terrot 
genoemd wordt en als toepassing werd genoemd: auto en luchtvaart, maar 
niet de motorfiets. 
 
Het bijzondere aan deze motor is de getrapte zuiger. Voor zover bekend was 
dit niet eerder in Frankrijk toegepast. Het oorspronkelijke patent nr. 481.278 
uit 1916 claimt een verbeterde spoeling door de getrapte zuiger. 
Het mengsel wordt via het carter aangezogen, waar het eerst in de kamer bo-
ven het onderste zuigerdeel terechtkomt. Daarna komt het mengsel via de 
spoelkanalen in de cilinder terecht. Doordat het onderste deel van de zuiger 
een grotere diameter heeft, kan er in principe een grotere hoeveelheid meng-
sel aangezogen worden.  
 
Het rijwiel gedeelte 
De voorvork is dezelfde als die op Type D gemonteerd werd. 
Bijzonder aan deze motor is verder ook de tank: deze vormt namelijk een 
geheel met het frame. Aan de voorkant is deze aan het balhoofd gelast, aan 
de achterkant aan de zadelbuis. 
Voor de rest was het rijwielgedeelte zoals gebruikelijk in die tijd: wel al 
kettingaandrijving, geen voorrem, achterrem met een blokje. 
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Het blok van de Terrot boxer. Bovenop de cilinders zie je de spoelkanalen. 
Hieronder: de oorspronkelijke tekening van Cuzeaux uit 1919. 
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Type C ? 
Zoals bekend begon Terrot hun modellen na de eeerste wereldoorlog aan te 
duiden met letters. In de catalogus van 1919 staan vermeld: een type A (een 
250 cc tweetakt), een Type B (de tweelinder 500) en een Type D (dit was een 
evolutie van de Motorette nr. 3). Maar er is nooit een Type C geweest. 
Zou het de bedoeling geweest zijn, dat dit model type C zou zijn ? 
Wie het weet, mag het zeggen. Ook is niet duidelijk waarom dit model nooit 
in productie genomen is. Toch een beetje een te extravagant ontwerp ? 
Dit artikel werd geschreven door Claude Reynaud, auteur van diverse boeken 
over de Frans motorhistorie. Verder heeft Claude nog informatie gekregen 
van Jaques Cuzeau, de zoon van Henri Cuzeau.  ■ 

Links een blik op de cilinder, met rechts de getrapte zuiger. 
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Een overige bijzonderheid aan deze motor: de tank vormt een geheel met het frame. 

Franse boeken 
 
Tip van Johan Schaeverbeke (motormuseum Oudenburg) 
 
In Lille (Noord-Frankrijk) zijn in het FNAC warenhuis veel boeken over 
Franse motoren te koop. 
Het warenhuis bevindt zich vlak bij de grote markt. 
 
Overigens zijn de boeken ook online te bestellen via de website: 
http://www.fnac.com 
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Het kan haast niet anders, of dit café staat in Zevenbergschen Hoek. 
Zie Peu 78 pag. 10 en 11 
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Motorfiets kentekens 
Door: Michael van Asten  

 
Onlangs ontving ik een artikel over de Nederlandse kentekens sinds 1951. 
Heel veel auto-kentekens, maar ook motorfietskentekens.  
De kentekens van 1951 tot 1956 zijn dikwijls afgegeven op voertuigen van 
voor 1951. 
 
Voor 1951 had men het provinciale kenteken, dat op naam van de voertuigei-
genaar was afgegeven. In onze buurlanden is dat nu nog zo. 
 
Misschien heeft iemand er-
gens de info over de letters 
van de  provincie-kentekens 
op naam, met de uitbreidingen 
voor Nrd en Zd Holland dmv 
de toevoeging G aan de be-
staande provincieletter, met 
name de reden en per wan-
neer. 
 
Michael van Asten. 
03-6034853 / 06-36055156 
 
 
 
 
Red:  
Hier drukken we alleen de 
motorfiets kentekens af. 
Op onze website is de volledi-
ge lijst met ook de autokente-
kens te downloaden. 
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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) 

De belastingwetgeving voor klassieke auto's en 
motoren gewijzigd 
 
De FEHAC heeft 18 november 2011 een persbericht doen uitgaan over de 
belastingvrijstelling klassiekers. 
 
Het komt er in het kort op neer dat de belastingvrijstelling gehandhaafd blijft 
maar dat de grens voor vrijstelling langzaam wordt opgetrokken naar 30 jaar. 
Dat is geen onlogische stap en voor onze hobby in ieder geval een oplossing 
die geen problemen oplevert. 
Voertuigen die nu reeds een belastingsvrijstelling hebben gebaseerd op de 25 
jarige regeling, blijven die behouden. 
Zie voor een volledige tekst de FEHAC website: 
http://www.fehac.nl/actueel/6/107-belastingvrijstelling-klassiekers 
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Rosmalen 2012 

Ook dit jaar kan de club weer terugzien op een geslaagde beurs. We hadden 
weer een mooi plekje, direct naast de ingang van het Eventron.  
De 175 cc Terrot van Jan was een ware blikvanger, maar ook de 2 Monet-
Goyon’s van Mart hadden volop belangstelling, vooral omdat het 2 unieke 
machines zijn. Een Scarlett zie je bijna nooit en de 500 cc met vliegwielont-
steking is ook een unicum. Diverse mensen hebben er op de knieën bijgeze-
ten om de techniek te doorgronden. 
De stand is goed bezocht, beide dagen was het druk en soms leek het zo be-
gin januari wel op een nieuwjaarsreceptie op de stand. We hebben veel club-
leden mogen begroeten en ook dit jaar zijn er weer enige nieuwe leden aan-
gemeld.  Voor de club een aanwinst omdat het jonge mensen betreft die ook 
verslaafd geraakt zijn aan het prachtige oude spul. 
De verkoop van documentatie gaat teruglopen, we worden daar ingehaald 
door de moderne techniek van internet.  
Er was nog wel een ludiek moment toen Ton enige bezoekers attendeerde op 
de hal boven waar op dat moment bodypainters aan het werk waren met 
vrouwelijke modellen. De snelheid waarmee de bezoekers naar boven ver-
trokken lag hoger dan die van menige oldtimer. 
Al met al een geslaagde beurs, dankzij de medewerking van Cor en Joke, 
Ton, Wim, Theo, Jan en Mart. 
Tot ziens op de clubstand in Woerden of anders tot volgend jaar in Rosma-
len.   Christ en Riet de Graaf 

De prachtig gerestaureerde Terrot van Jan Koolen 
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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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24 maart 2012  Kennisdelendag CFM Oosterhout 
(De Wetering 69) 
 
1-2 september 2012  Jaarrit CFM  
Voorlopige datum. Details nog niet bekend. 
 
22 september 2012  Nationaal Veteranentreffen Woerden 
De CFM is weer aanwezig met een clubstand. 
 
13 oktober 2012  Sleuteldag Heerde 
 
27 oktober 2012  Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
 
 
 

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) 
 
Zaterdag 31 maart 2012 Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden. 
Open 8 tot en met 16 uur. Entree euro 4,00. 
Internet: www.motormarkthardenberg.nl 
 
Zondag, 15 April 2012, Nationale Tweetaktdag, Moergestel 
Toerrit (80 km) en onderdelenbeurs. Kosten Toerrit Euro 8,50 
Vooraf inschrijven via website. 
Website: http://www.2taktdag.nl/ 

Agenda 

CFM evenementen 2012 
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Zondag 22april 2012, 8e Oldtimerbeurs Hamont (B) 
Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Keunenlaan 11, Hamont België 
Internet: http://www.oldtimerbeurs.be/ 
 
Zaterdag 12 Mei 2012, Motor- en Bromfietsbeurs Barneveld (tot bj 
1975) 
Mercuriushal, Mercuriusweg 41, 3771 NC Barneveld 
Industrie terrein "de Harselaar" 
Incl. toerrit motoren en bromfietsen (ca. 50 km) 
Open van 09:00 uur tot en met 16:00 uur. Entree: € 5,00 per persoon 
 
12 - 13 Mei, 27 Hoogstraatse Oldtimerbeurs , Hoogstraaten-Meer (B) 
Gecombineerde auto (6600 m2) en motor (3000 m2) beurs. 
Europastraat 30, Hoogstraaten-Meer (op E19 afslag Transportzone) 
Website: http://www.hoogstraatse-oldtimerbeurs.com 
 
26 en 27 mei 2012  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 23 juni 2012 , La Journee de la Moto Ancienne, Montlhéry (F) 
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Terrot Club de Ballancourt 
wordt er eenmalig een evenement op het befaamde circuit van Montlhéry 
georganiseerd. 
Zie ook de aankondiging op pagina …. 
 
23, 24 Juni 2012: BOM's VETERANEN TOUR 2012 (B) 
Tweedaagse toertocht Berlare – Houffalize – Berlare 
over 650 km voor pre-60 motoren. 
Voorinschrijving verplicht. 
Website: http://www.bomberlare.be 
 
Zondag 12 augustus 2012, De 15e 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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Aanvullingen en verbeteringen op de ledenlijst 

Naamsverbetering: 

201110-02 J. Groot Nuelend, Vorden 
 j.grootnuelend@chello.nl 
 

Nieuwe leden: 

201201-01 R. Kalwij, Sprundelsebaan 111, 4838 GM Breda. 
 06 – 20301192 ronald@kalwij.nl 
 
201201-02 D. Vanderstegen, Schutterijstraat 15, 3960 Bree – België 
 0032-486454217 vds.dirk@telenet.be 
 
201201-03 W. Nijsen, Neerstraat 1, 3960 Bree – België. 
 0032-478282657 (na 18.00 uur) ots@live.be 
 
201201-04 R. de Wilde, Zonnebeekseweg 122, 8900 Ieper – België 
  robertdewilde@telenet.be 
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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. 


