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Colofon 
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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. 

(commerciële advertentie) 
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Voorwoord 
 
 
Het is alweer maart 2013 als u dit leest. 
De wereld is niet vergaan op 21 december, dus zal ik toch het voor-
woord moeten schrijven.  Het is alweer een tijd geleden dat ik dat 
mocht doen. 
Dat is toch een hele eer, maar toch weer even nadenken wat je er in 
moet zetten. Ik ben niet zo’n schrijver en liefhebber van de computer. 
Hoewel, als het om motoren gaat die ik moet opzoeken, zit ik graag 
achter de computer. 
  
De afgelopen tijd zijn voor mij niet de leukste jaren geweest, zowel 
met werk als privé. Hierdoor heeft ook de hobby op een erg laag pitje 
gestaan, zeg maar helemaal niet eigenlijk. 
Maar ben de laatste tijd weer wat meer in m’n schuurtje aan het rom-
melen, onder andere ook met m’n oude jeugdliefde een Puch Maxi. 
Ik liep tegen een oud Puch bromfietsje aan, niet lopend natuurlijk, 
maar leuk om voor mijn zoon een crossbrommertje te maken.  
Ik had er tenslotte vroeger zelf ook een… 
De Puch was wel compleet maar niet lopend , dus deze moest mee 
naar huis,  hadden we weer wat te doen!  
Degene die mij kennen snappen natuurlijk dat er wel wat extra onder-
delen bij moesten worden gezocht. En staan er nu genoeg onderdelen 
en Puchjes om wedstrijden voor meerdere kinderen in de straat te or-
ganiseren. 
Hierdoor is er op de maandagavond in mijn schuur weer een gezellige 
sleutel avond ontstaan met een vriend. 
En dan doen we niet alleen de crossbrommers, maar alles waar een 
motortje aanhangt komt aan de beurt,  dus ook de Franse motoren. 
Het is een aanrader voor iedereen die niet altijd veel zin heeft om de 
schuur in te gaan, met een vriend maakt het een stuk gezelliger! Waar-
door je toch elke week wat doet. 
Dit jaar komen jullie mij vast wel weer wat meer tegen op de beurzen 
en clubdagen. 
 
 
Richard van der Plas 
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Redacteur gezocht 
 
Beste CFM’ers, 
 
Na dik zeven jaar redacteur van ons clubblad te zijn geweest, wordt het tijd 
om het stokje aan iemand anders over te geven. Gedurende deze jaren heb ik 
met veel plezier aan ons blad gewerkt, maar door drukke werkzaamheden 
met mijn werk, heb ik besloten er over een jaar mee te stoppen. 
Dus we zoeken een nieuwe redacteur. Wat houdt het redacteurschap in ? 
Er voor zorgen, dat er vier keer per jaar een clubblad uitkomt. De opmaak 
gebeurt in Microsoft Publisher, welke zo naar de drukker gestuurd kan wor-
den. Publisher lijkt op Microsoft Word en is gemakkelijk te leren. 
Het verzenden van het clubblad hoef je niet te doen. Dat wordt verzorgd door 
Paul en Peter. 
Het is leuk werk om te doen en je doet veel contacten op. 
Als je belangstelling hebt en je wilt meer weten wat het redacteurschap in-
houdt, neem dan contact met mij op of met Wil Streep, de voorzitter. 
 
Jan Horsman 
 
 

Vacature bemanning clubstand 
 
Er hebben zich nog steeds geen kandidaten gemeld voor de vacature van  
clubstand bemanning. Christ en Riet de Graaf doen het Veteranentreffen in 
Woerden nog, maar daarna stoppen ze definitief. 
Wie neemt het van hen over ? 
Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Wil Streep. 
 
Het bestuur 
 
 
 

Club evenementen 
Zie pagina 26 voor de Kennisdelen dag en Open dag DC. 
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Terrot MTR uit 1944 
Vertaling door: Henk Kaajan 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgden de Duitse U-boten er voor, dat Frank-
rijk en andere landen geen producten uit Afrika en andere werelddelen konden 
krijgen. Geen bananen, geen tabak, maar ook geen rubber en geen koper. Dit 
had o.a. gevolgen voor de motorfietsproductie bij Terrot. 
Met kleine aanpassingen zette Terrot de productie van haar 98 cc motorette 
voort. Op het forum van de Franse BMA’s schrijft ene Charlie het volgende hier-
over. Zie ook zijn foto’s op http://30kmh.forumactif.com/t400-terrot-mtr-de-1944 

 
Laten we beginnen met degene welke nog vaak genoeg rijdt dat is de Terrot 
type MTR, volgens  het framenummer is het een van de allerlaatsten , uit  het 
begin van het jaar 1944, het kleine schildje op de motor geeft aan het einde 
van het jaar 1943. 
 

Dus een 100cc MTR van 1943, wat is er veranderd met betrekking tot het-
zelfde model dat in 1939 uitkwam of de modellen welke gedurende de oorlog 
in Dijon werden geproduceerd ? 
De plaathouder voor het nummerbord, welke men terugvindt op het vooroor-
logse 175 cc model is nu gemonteerd, hiervoor is de uitsparing voor het 
merklogo in het achterspatbord lager geplaatst. Verder zijn er weinig veran-
deringen, het is trouwens moeilijk vast te stellen of zo’n model origineel is of 
niet. 
De motoren werden opgebouwd naar gelang onderdelenvoorraad strekte. Een 
voorbeeld: op alle gedurende de oorlog in Dijon geproduceerde 100cc moto-

Terrot MTR uit 1939 
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ren zijn er motoren die cilindervormige aluminium voetsteunen hebben i.p.v. 
rubber, anderen hebben dikkere cilinders van staal. Hetzelfde met de hand-
grepen van het merk Saker, een aluminium legering, zadelophanging met een 
support of met zadelpen, gereedschapkastjes in V- vorm of ovaalvormig. 
 
In algemene zin kan men een MTR uit de periode 1940-1944 herkennen aan 
zijn benzinetank van staal en niet van messing, aan gelakte zijplaten i.p.v. 
knierubbers, aangeschroefde cilinders op de voetrusten, en geleidelijk aan 
steeds minder chroom, eindigend in helemaal geen chroom meer en sommi-
gen zwart geëmailleerde uitlaten hadden, net als de frictiedempers van de 
voorvork. 
 
In juni 1944 kwam het model M344 uit, zij verschilt op twee punten van de 
MTR: een stuurdemper en een draaigashandel in plaats van een manette.  

Dus tussen een “echte” BMA MTR van 1939 en een M344 zijn weinig ver-
anderingen, wijzigingen in de continuïteit zou je kunnen zeggen. 
 
Hieronder een klein uittreksel van de technische gegevens uit de catalogus 
van 1939: 
Frame gebouwd uit gesoldeerde buizen. 
Parallelogram voorvork type Webb, onder druk werkend, met frictiedempers 
(twee zeer precieze bronzen schijven ) 
Motor tweetakt  (48 x 55 mm ) eencilinder 99,5 cc gietijzeren cilinder met 
cilinderkop van lichte legering en kamzuiger. Compressie 5,30:1. max toeren 
4500 per minuut. 
Max snelheid 65 km/uur, benzineverbruik 2-2,5 liter per 100 km,.(in de prak-
tijk bereik ik rond 2,5 liter op 100 km ) mengsmering oorspronkelijk 8% op 1 

Terrot M344 1946 
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liter tegenwoordig 4% met synthetische olie. Carburateur Gurtner R16 of R 
17, koppeling samengesteld uit drie platen bekleed met kurk die zowel droog 
als met olie goed werkt, ontsteking 40 watt vliegwielmagneet ontsteking, 
merk Magneto France, gasmanette rechts op het stuur. 
 
De MTR is een beetje afgeweken van de regels van 30 km/uur voor BMA’s 
d.w.z. ze weegt leeg 55 kg en ze kan een topsnelheid van 65 km/uur berei-
ken, ofschoon haar kruissnelheid een goede 50 km/uur is welke voldoet in 
licht geaccidenteerd landschap. De voetsteunen zijn vastgeschroefd hoewel 
de eerste typen nog de mogelijkheid hebben om ermee te fietsen, maar dan 
moet er wel eerst een kleine demontage plaatsvinden. (Schroef het rechter 
carterdeksel  open om toegang  te hebben tot de schroef  die het tandwiel 
blokkeert, zet de pedalen in de andere stand om te kunnen trappen en zet de 
achterrempedaal in tegenovergestelde richting.) 
 
De zithouding op de weg is laag zo niet erg laag, zeker voor iemand als ik 
(1,87 m  hetgeen het noodzakelijk maakt om de voetrusten in een lagere 
stand te zetten dan de uitlaatpijpen.( pas op in de bochten ). Het remt goed 
maar blokkeert snel, waakzaamheid is geboden. 
Ik heb op mijn motor een stuurdemper en het draaigashandel van mijn M344 
gemonteerd, want ik maak er regelmatig gebruik van, deels omdat het prakti-

scher is in het verkeer om van versnelling te wisselen en het rijden is comfor-
tabeler, geen trillingen meer in het stuur. De eerste versnelling dient slechts 
voor de eerste 2 of 3 meters wegrijden, of met lopende motor naast de motor 
te lopen, de tweede versnelling is nauwelijks langer en na 100 meter wordt 
de derde versnelling ingeschakeld. De verlichting geeft met een 25watt lamp 
voldoende dimlicht in de duisternis. Ik ga er regelmatig mee naar mijn werk 

De linkerkant van M344 
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‘s ochtends tussen 6.00 uur en 6.30 uur en dat gaat prima. 
 
Wat valt er nog meer over te zeggen: het is een kleine aantrekkelijke motor 
die het mogelijk maakt de tijd te nemen op de weg, vooral op rustige kleine 
wegen. Ik heb regelmatig toertochten gemaakt van 70-80 km in de middag en 
dat ging best. Ik heb een leuke OS kilometerteller uit de juiste periode ge-
kocht en wat op de voorste nummerplaat geschilderd. Er resteren nog wat 
kleine fouten te corrigeren maar globaal is het een MTR uit 1944 met uitzon-
dering van de het draaigashandel en de stuurdemper ( ik heb de oude onder-
delen bewaard, in geval dat …)  daar kun je het mee eens zijn of niet, maar 
het gaat erom dat deze motor is gemaakt om te rijden. ‹‹ 
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Rosmalen 2013 
Door: Christ de Graaf 

 
De oldtimer beurs is weer voorbij, alles is opgeruimd en de dagelijkse werk-
zaamheden vragen weer de volle aandacht. De beurs is wederom zeer druk 
bezocht. Op zaterdagochtend stond er zelfs een file op de snelweg en is een 
uur eerder geopend. En dat zegt toch wel iets over de populariteit van deze 
beurs. Het concept van onderdelenbeurs en tentoonstelling slaat goed aan. 
Ook dit jaar was onze Club Franse Motoren weer present met een clubstand. 
Twee Motobécane’s (van Rien) stonden prominent opgesteld  en Cor had 
voor oud gereedschap voor de extra aankleding gezorgd. Er was genoeg 
ruimte  om clubleden en aspirant leden te ontvangen en te woord te staan. En 
alles in de omgeving van “du pain, du vin et du fromage”. 
Beide dagen was het gezellig druk op de stand, die dit jaar mede bemand 
werd door Cor en Joke Seesing, Ton Dorland (za) en Wim Honkoop (zo). 
Met zo’n bemanning kan iedereen ook ruim de tijd nemen om ook zelf van 
de beurs te genieten. 
Dit jaar geen nieuwe leden, maar wel weer diverse belangstellenden die toch 

De clubstand zaterdag aan het einde van de dag 
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weer een Frans motorfietsje “dans son jus”gevonden hebben.  En dan hoor je 
de leuke verhalen over de herkomst en soms ook een deel van de geschiede-
nis, zoals van een  Armor. Dit is een machine die gebouwd is door een zus-
terbedrijf van Alcyon, maar veel is van dat merk niet bekend. Ik hoop dat 
deze persoon toch kiest om het clubledenaantal uit te breiden en zo weer een 
unieke machine binnen de club te krijgen. 
 
Maar hoe verder in 2014?  Riet en ik hebben nu 7 jaar de clubstand bemand, 
waarvan we 3 jaar Rien en Anne hebben ondersteund. Een periode waarin we 
veel clubleden hebben leren kennen en veel info over motoren en techniek 
hebben gekregen. 
2013 was voor ons de laatste keer en wie durft of kan het stokje overnemen?  
Rosmalen is een prettige beurs en tevens ontmoetingsplaats voor clubleden 
en liefhebbers. Het zou jammer zijn als dit evenement verloren gaat voor on-
ze club, dus laat van je horen! 
 
Tot ziens 
 
Riet en Christ de Graaf. 
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Handig met de draaibank 
 
Stel je hebt een eenvoudig draaibankje zonder toebehoren welke je gebruikt 
voor restauratie werk aan je oldtimer, en je wilt op een onderdeel een verde-
ling maken welke niet heel nauwkeurig hoeft te zijn. Zoals spaakgaten in een 
naaf of uitsparingen op een uitlaat moer en dergelijke. 
Dan kun je wat goochelen met de eventueel wel aanwezige wisselwielen en 
een vastzet inrichting knutselen, maar het kan nog eenvoudiger. 
In bouwmarkten hangen vaak papieren of soms kunststof meetlinten van 1 
meter als service voor de klanten. Daar nemen we bij een volgend bezoek 
een van mee. 
Hiervan wikkelen we een stuk strak om de klauwplaat, knippen het lint mooi 
recht af en zetten het vast met doorzichtig plakband. 
Nu lezen we af wat er staat: bijvoorbeeld het eerste getal is  laten we zeggen 
77.5 mm en het hoogste 420.5mm.Dan is de omtrek dus 420.5 -77.5 = 
343mm. Stel we willen een verdeling van 18 maken(wielnaaf misschien), 
dan wordt elk stuk dus 343:18=19.055mm. 
We nemen een startpunt  bijvoorbeeld 80, en schrijven dan de hele reeks uit. 
80 
80+1x19.055=99.055 
80 +2x19.055=118.110 enz.  tot 
80 +17x19.055=403.955 
Nu nog iets verzinnen als referentiepunt om de klauwplaat op te kunnen 
draaien, dan kan er op het object afgetekend worden. 
Dit kan natuurlijk ook met graden verdelingen. De omtrek van stel die 
343mm is dan 360 graden . 
Bijvoorbeeld: 47  graden is dan 47:360 maal 343mm=44.8mm verdraaiing. 
Nogmaals: deze methode is niet geschikt voor precisiewerk zoals tandwielen, 
klokken, kernreactors en ruimtevaart, maar voor sommige gevallen nog wel. 
 
Wim Janssen 
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Welke motorolie in je oldtimer? 
 
Het standpunt hierover is in het algemeen wel duidelijk: voor ongereviseerde 
motoren gebruik je monograde olie zoals SAE50 in de zomer en SAE30 in de 
winter. 
Voor gereviseerde motoren kun je best multigrade olie gebruiken. Maar kun 
je nou de eerste de beste 15W40 nemen ? Want daar zitten ook verschillen in. 
 
Ik ben daar eens in gedoken, toen ik vorig jaar een andere moderne motor 
kocht: een Yamaha FJ1200 uit 1990 (Wat heet modern, is ook al waar 23 jaar 
oud). 
Volgens het handboek moet in deze motoren 20W40 API SE of SF. 
Aangezien 20W40 lang niet overal verkrijgbaar is en zeker niet met API SE 
of SF waarde, ben ik op internet gaan zoeken of er alternatieven mogelijk 
zijn. Met name voor de API waarde, want deze geeft namelijk de mate van 
doping weer. Elke API klasse heeft weer extra toevoegingen voor bescher-
ming tegen oxidatie, sludgevorming, roestvorming, etc. 
Ik kwam er via diverse forums achter, dat een hogere waarde dan API SF of 
API SG niet aan te bevelen is voor de Yamaha FJ1200. De toevoegingen in 
olie met een hogere API waarde hebben namelijk tot gevolg dat de koppeling 
gaat slippen. Daar heb ik in diverse forums opmerkingen over gehoord. 
 
Het volgend punt was:  waar koop je 20W40 met API SF of SG ? 
Want dit type olie is lang niet overal verkrijgbaar. 
Uiteindelijk kwam ik bij Roukama Motorparts terecht. (20W40 API SG). 
Daar kun je de olie gewoon via internet bestellen. 
(www.japparts.nl) 
 
Vervolgens de olie in mijn Yamaha gedaan. Zoals verwacht: geen slippende 
koppeling. Dus dat werkt prima. 
 
Maar wat is nu het verband met nog oudere motoren ? 
Bij mijn Motobécane van 1955 had ik steeds last van een slippende koppe-
ling bij het aantrappen. Ik had er toen 15W40 API SL inzitten. 
Ik heb dus de 20W40 API SG olie ook in mijn Motobécane van 1955 gedaan 
en verdraaid, de slippende koppeling was over. 
 
De tabel op de volgende pagina geeft een goed overzicht over de historie en 
eigenschappen van de API waardes. 
 
Jan Horsman 
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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) 
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In het schuurtje bij……Gijs van der Graaf 
 
Deze keer  ben ik te gast bij Gijs van der Graaf, lid van onze club sinds 1994. 
Gijs woont met zijn vrouw Joke in Ridderkerk, onder de rook van Rotterdam en 
op een steenworp van de rivier de Noord. Zijn garage is duidelijk niet bedoeld 
voor een auto. Ruim de helft is voor de hobby en het restant voor de fietsen etc.  
De foto’s spreken wat dat betreft voor zichzelf. Gijs kan met elan vertellen over 
zijn werkzame leven. Het was een ervaring hem te aanhoren. 
Onderstaand zijn verhaal.  

 
Ik ben een  rasechte Ridderkerker en ben 64 jaar oud. Mijn jeugd bracht ik 
door aan de voet van de rivierdijk, natuurlijk binnendijks, in het dorp Bolnes,  
gemeente Ridderkerk, waar ik ook geboren ben. 
Langs die dijk van de Nieuwe Maas en de rivier de Noord lagen de scheeps-
werven Boele, Verolme enz. Het was toen in die tijd bijna van zelfsprekend 
dat je na je schooltijd in de scheepsbouw ging werken, daar bijna iedereen 
van die scheepsbouw leefde. 
Ik ging als 15 jarige na de LTS werken in 
een fabriek van plaatwerk en constructie. 
Ik heb daar een Bemetel opleiding gevolgd 
gericht op de scheepsbouw en daar plaat-
werk maken geleerd. Knippen, zetten, rek-
ken, krimpen, lassen, enzovoort. 
Op 21 jarige leeftijd ben ik in het bedrijf 
van mijn oom gaan werken. Dit was een 
machinefabriek waar men van oudsher 
scheepslieren en andere scheepsbenodigd-
heden maakte. Ook was daar een installa-
tiebedrijf aan gekoppeld wat zich voorna-
melijk bezig hield met centrale verwar-
ming. 
Ik heb eerst een paar jaar in de machinefa-
briek leren verspanen, draaien, frezen, 
schaven, kotteren enz. 
Na ongeveer 5 jaar is mij gevraagd naar de 
afdeling centrale verwarming over te gaan en te gaan studeren om de vergun-
ning voor de landelijk erkende installateurs te verkrijgen. Dat is ook gelukt 
en ben toen leiding gaan geven aan het bedrijf, wat ik 30 jaar gedaan heb. 
Door een heftige burn-out ben ik iets eerder gestopt met werken, maar deze 
fase is gelukkig voorbij en zijn mijn hobby’s weer in tel. 
Mijn eerste hobby begon op 5 jarige leeftijd met een ”MECANO” doos.  
Ook ging ik op die leeftijd aan het einde van de middag mijn vader tegemoet 
lopen die van zijn werk langs kwam op de “BSA”. Ik werd dan bij mijn 
kraag gevat en tussenbeentje op de tank gezet. Wist dan niet hoe en waaraan 
ik me vast moest houden en de beugel van de tankdop prikte tussen mijn rib-
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ben. De lucht en de opstijgende warmte van de motor ruik en voel ik weer als 
ik daar aan terugdenk. Daar begon het en heb ik die kick voor motoren aan 
overgehouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen ik 15 jaar was begon ik aan brommers te sleutelen en op mijn 18e mijn 
rijbewijs gehaald op een VESPA scooter. Ik kreeg een VESPA scooter van 
mijn vader, en ik mocht op de ”TWN” motorfiets van mijn grote broer rijden. 
Ik ging ook aan auto’s sleutelen, een “TRIUMPH” Herald, waarvan vaak de 
synchroon – mes ringen in de versnellingsbak versleten waren. 
Toen ik 42 jaar was, kocht ik mijn eerste oude motor die ik zag staan in een 
keldertje bij een fietsenmaker in de Ardèche  Fr, een Moto Guzzi B65 van 
1951. Was motorisch niets mis mee, maar wel wat kleine reparaties, spuit -en 
verchroomwerk en daarna verkocht  aan een Engelse motorjournalist. Hij 
staat nu in zijn privé museum in Den Briel. 
Van het geld wat de Moto Guzzi had opgebracht, heb ik een “Terrot” H 350 
zijklepper gekocht van 1927 en heb daar aan alles wat maar enigszins aan 
slijtage onderhevig is vernieuwd of zelf gemaakt. De restauratie heeft veel 
tijd gekost, maar het resultaat is er ook naar, ik rij er met veel plezier op zon-
der problemen en heb er nu ruim 6000 KM opzitten. 
Het nieuwe restauratieproject is een Terrot L, bouwjaar 1926, 175 cc. Er zit 
nog de originele lak op, weliswaar beschadigd, maar ik doe daar niets aan. 

Gijs achter zijn Myford draaibank 
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Hij is compleet maar ik zal toch het een en ander moeten repareren zoals bij-
voorbeeld het verbussen van de carburateur, en het vervangen van de bron-
zen krukaslagers. Ik heb geen haast want ik heb nog wel iets anders te doen 
namelijk verfwerk in huis. Je weet wat onze voorzitter steeds schrijft: denk 
aan het thuisfront. Voorlopig heb ik Joke goed mee in mijn hobby’s en dat 
wil ik graag zo houden. 

 
Mijn garage is mijn werkplaats en voorzien van verwarming en gas. Hij meet  
8x3 meter en is voor het grootste gedeelte in gebruik als werkplaats zoals te 
zien is op de foto’s. Ik kan mezelf goed bedruipen. Mijn draaibank is een 
Myford  met een extra verlengd bed en boorstandaard, alles in prima staat. 
Alle benodigde bewerkingen voor mijn hobby kan ik erop uitvoeren, zoals 
draaien en frezen en alle soorten schroefdraad Engels of metrisch is moge-
lijk. Ook het lassen, uitdeuken en vernikkelen doe ik zelf. Wat mijn uitrus-
ting betreft ben ik tevreden, ik heb nog maar weinig wensen op dit gebied.  
Waar ik weinig aan toekom is rijden, 500 a 600 km per jaar is wel ongeveer 
het maximum. Officiële ritten rij ik niet, behalve onze tourrit, wat privé, mis-
schien wel in de toekomst gezien de ideeën van het bestuur. Ik rij wel af en 

Een blik in de werkplaats van Gijs met rechts de Terrot H 350. 
Links de Terrot L waar Gijs nog met aan het restaureren is. 
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toe met onze mede clubleden, Ben Dirks en Rob Kwist van Ridderkerk naar 
Woerden naar het Veteranentreffen, is ongeveer 120 KM heen en terug. 
Mijn overige hobby’s zijn: repareren en restaureren van mechanische horlo-
ges en het spelen van gitaar en piano. 
Ik hoop met mijn bijdrage jullie, mijn medeclubleden, een idee gegeven te 
hebben van mijn beleving van mijn hobby. Ik wens jullie allemaal veel hob-
byplezier. 
 
Hartelijke groet, 
Gijs van der Graaf 
 
Aldus opgetekend door Wil Streep 

MOTORKAMPIOEN 
Door: Wim Janssen 

 
Dat was de titel van een in 1907 uitgegeven periodiek dat gericht was op ei-
genaars van alles dat een  verbrandingsmotor had. Toen dus:  vliegtuigen, 
motorboten, automobielen, en motorfietsen. Naast de tekst waarin met zeer 
uitgebreid en zorgvuldig gekozen woordgebruik technische zaken werden  
beschreven en uitgelegd, gebruikte men veel doorsnede tekeningen van mo-
torblokken, versnelling bakken, chassis en dergelijke. 
Allemaal handwerk toen dat tekenwerk, ongelooflijk knap. Nu een door de 
computer verdreven vakmanschap. 
 
Van een in het midden van het land woonachtig clublid mocht ik enkele jaar-
gangen inzien, wat ik met veel genoegen gedaan heb. Je maakt een tijdreis op 
die manier, je ziet de spelende problemen van toen en soms de gevonden op-
lossingen. 
Het is misschien wel aardig om wat zaken er uit te lichten. Deels omdat die 
heden nog spelen, deels omdat die zo curieus zijn. 
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1907 

In die tijd was het nog onduidelijk op welke brandstof verbrandingsmotoren 
zouden gaan draaien: plantaardige, dierlijke, of minerale brandstof. 
Van aardolie werd verwacht dat deze spoedig schaars en duur zou worden! 
Benzol (benzeen) welke bij de bereiding van cokes en stadsgas als bij pro-
duct verkregen werd, werd als alternatief gezien. Wat deed men er eigenlijk 
anders mee? 
Ethanol uit graan, aardappelen, bieten enzovoort was ook een mogelijkheid. 
In Belgisch Congo werden plantages aangelegd voor een daar veel voorko-
mend olierijk gewas. 
Traan (dierlijk vet) werd ook overwogen. (men neme een walvis…..) 

1912 

De elektrische auto komt in zicht. Concept: een stationaire motor (500tpm), 
een dynamo, een elektro motor, een batterij en iets van een regeling. Snelheid 
6-10 km/uur , laad vermogen 1 ton. Bedoeld als transport voertuig op een 
fabrieksterrein. 
Interessant overzichtje, gebruikt bij een kosten berekening:  
Levensduur van een motorcycle  80-90.000 km! 
Verbruik: 1 liter op 35 tot 55km. 
Banden : voor 7000km, achter 5000km. 

1926 

Het blad behandelde toen steeds meer onderwerpen, zo was er een artikel 
waarin uitgelegd werd hoe iemand met een hartstilstand met een magneet 
ontsteking gereanimeerd zou kunnen worden. 
Nog wat getallen: een olie gebruik van 1op 200km was  ‘normaal’, 10.000 
km per jaar ook. Dus 50liter olie per jaar!. Overigens werd de olie om de 
2000-3000km ververst (ook nog). 
Omdat er voornamelijk kooldelen in zaten deed men pogingen om deze olie 
te zuiveren. Dit deed men door filtreren, centrifugeren, stoom doorblazen en 
mengen met stofgoud. Daarna de procedure nog eens. 
Met een rendement van 60 -80%, bleek het product kwalitatief beter dan 
nieuw en niet duurder. (Anno 1950 kieperde de garagehouder in mijn dorp de 
prut gewoon in de sloot! Zeker het blad niet gelezen.) 
 
Andere eigenaardigheden: In België was toen geen rood remlicht toegestaan, 
wel  groen,  geel,  blauw , wit of wat er nog te bedenken was. 
In Frankrijk was in 1926 geen open uitlaat meer toegestaan. 
Vierwiel remmen voor auto’s  werd populair, maar wie ze had moest een ro-
de driehoek achterop monteren als waarschuwing. 
Technische tip: klepstelen van een zijklepper niet smeren met olie maar met  
grafiet en groene  zeep. 
Er komen steeds meer artikelen over het gebruik van benzine –ethanol  
mengsels. 
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Ethanol is lastig op 100% te houden omdat het luchtvochtigheid aantrekt tot-
dat het 96% is. 4% water is op zich niet zo’n probleem, maar wel dat daar-
door 2 lagen ontstaan. Ontmenging dus. 
De onderste laag is de waterrijke, hierin zit nauwelijks benzine, geen olie, 
(arme tweetakt) en wat nog erger is, is dat elk spoor zuur in de brandstof zich 
ophoopt in die waterlaag die daardoor flink agressief wordt. (arme tankbo-
dem).  In 1926 probeerde men ethanol bruikbaar te maken door aan het ben-
zine – ethanol mengsel  methanol, benzol en pyridine (0.5%) toe te voegen . 
Dit gaat de ontmenging niet tegen maar maakt de waterlaag minder agressief. 
Het goedje stinkt smerig. 
 
In een redactioneel  artikel werd een overzicht gegeven hoe het verkeer er in 
de wereld uitzag: 
Algiers bleek een verzamelplaats van oude auto’s vooral uit Frankrijk. Men 
reed met open uitlaat, en ‘gemiddeld’ reed men links. 
In Italië vrijwel geen motoren, veel Fiat’s,  links verkeer. 
In Ceylon veel Amerikaanse auto’s met Chinese chauffeurs. 
Batavia : links verkeer, veel dure auto’s, evenals in Singapore. 
Het verkeer op kruisingen werd geregeld door agenten die een lange lat op de 
rug gebonden hadden en af en toe een kwart slag draaiden. 
Waardebepaling: een auto= 2500frs=100 centenaren graan (10 ton). ‹‹ 
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1 - 2 Juni Coupes Moto Légende, Dijon 
 
In het eerste weekend van juni vind weer het grootste veteranenevenement 
van Frankrijk plaats op het circuit van Dijon-Prenois. 
Elk jaar zijn er wel een paar CFM-ers op dit evenement te vinden, die meest-
al op een camping in Dijon verblijven. 
Het adres van de camping is: 
 
Camping du Lac Kir (voorheen Camping Municipal du Lac) 
3 Boulevard Chanoine Kir,  Dijon 
tel: 0033-380435472 
Website: www.camping-dijon.com 
Email: campingdijon@wanadoo.fr 
(De camping zit aan de westkant van Dijon, afslag 7 A38) 
 
Inlichtingen:  
Jan Horsman (0492-518698) 
 
Zie ook: http://www.coupes-moto-legende.fr 
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Aanvullingen en verbeteringen op ledenlijst 

Februari 2013. 

 
Nieuw adres: 
201110-01 J.J. Bakker, Lammert Majoorlaan 12, 1401 RM Bussum. 
  06 - 41 82 69 28  jobbakker@hotmail.com 
 
Nieuwe Email adres: 
200410-01 Christ de Graaf Vlaskam 10 4765 DH Zevenbergschen Hoek 
  (0168) 45.30.57   c.m.de.graaf@kpnmail.nl 
 
Nieuwe leden: 
201302-02 H.G. van der Voort, Kranenberg 12, 5529 NE Casteren. 
  06 – 24698861 hvoort47@gmail.com       
 
201302-03 G.A.M. Bruls, Surinamestraat 15, 6163 GT Geleen. 
  (046) 2041489  ga.marcellino@home.nl 
 
201302-01 Rob van der Wielen, Laeremansstraat10, 3582 Koersel, (B)
  0032 478219586,  rob.vanderwielen@gmail.com 

      “Oud ijzer uit Frankrijk” 

Thomann250 met Zurcher zijklep blok, op de wielen na aardig compleet. 
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Club evenementen 

Kennisdelen dag 6 april in Oosterhout 

 
Evenals vorig jaar zal de Kennisdelen dag in het voorjaar worden gehouden 
en wel op 6 april 2013 in Oosterhout. 
 
Deze keer gaan we het iets anders doen dan vorige jaren:  
In plaats van het behandelen van een specifiek onderwerp, willen we deze 
keer het accent leggen op het met elkaar uitwisselen van ervaringen en /of 
problemen bij het restaureren van een motor. 
Als er iets is, waar je problemen mee hebt of iets waar je een oplossing voor 
gevonden hebt, neem dat dan mee naar Oosterhout. Dat kan een blok zijn of 
een voorvork of een hele motor: neem het mee. 
Als we ons er samen over buigen, dan komen we wellicht tot een oplossing. 
Met z’n allen weten we meer dan in je eentje. 
Er wordt in ieder geval een Peugeot blok meegenomen door Jan Koolen en 
een Terrot blok door Wim Janssen. Aangezien Peugeot blokken nog wel eens 
problematisch kunnen zijn, worden mensen met Peugeot ervaring speciaal 
uitgenodigd. 
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. 
(Adres: Wetering 69, 4906 CT Oosterhout) 
 
U kunt zich aanmelden bij: 
Jan Horsman, 06-51613736 
Email: cfm.redactie@gmail.com 
 

Open Dag Documentatie Centrum 8 Juni 2013 (met een ritje) 

 
Na een jaar overgeslagen te hebben, houden we 8 Juni weer een Open Dag in 
het Documentatiecentrum in Oosterhout. (Wetering 69, 4906 CT) 
Een goede gelegenheid om eens in de archieven van de club te snuffelen en 
andere club leden te ontmoeten. 
Tevens zullen we voor de liefhebbers, een kleine tocht door de omgeving 
uitzetten. Dus neem je motor mee. Het DC is open vanaf 09:30 uur open. 
De koffie staat weer klaar!! 
 
Rien Neels. 
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Aa Beeck rit , 11 augustus, Beek (Bree) België 
 
Op 11 augustus 2013 organiseren wij onze 16° bijeenkomst voor oldtimer 
motoren en bromfietsen te Beek. 
In 2012 hadden we 300 deelnemers uit België en de ons omringende landen. 
Ook deze keer krijgen allen een stevig ontbijt voor het vertrek. 
Het hoogtepunt is het vertrek van de rondrit: s morgens omstreeks 10u. 
De rijders worden terug verwacht vanaf 15 uur. 
Maar ook de rest van de dag is er gelegenheid tot het bezichtigen van een 
aantal unieke tentoongestelde exemplaren. Vanzelfsprekend kan u bij ons 
terecht voor een drankje of een hapje. 
Wij hopen u te ontmoeten op 11 augustus 2013 op deze gezellige bijeen-
komst, 
bij de Zaal Jan van Abroek 
te Jef Van Hoofstraat 3 
Beek (Bree) 
 
 
Wij hopen dat u er bij kan zijn. 
 
Groetjes, 
Het Aa-Beeckrit Team 
 
Inlichtingen: Pierre Hertogs 
Tel. 089/47.21.67 gsm. 0477/92.24.04 
Email: aa_beeckrit@msn.com 
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Advertenties 
 
 

Te koop: 

 
Ik heb een geheel gedemonteerde Terrot BMA type M 98cc tweetakt uit ca 
1935 te koop . Rijwielgedeelte is niet helemaal compleet. 
Het 2 versnellingsblokje is ook geheel gedemonteerd, maar wel compleet. 
Prijs n.o.t.k. 
 
Tiddo Dietz 
  
tkdietz@concepts-ict.nl 
 
 
 
 
 

Advertenties op de CFM website: 

 
Meer advertenties vind je op het forum van onze website: 
www.clubfransemotoren.nl 
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6 april 2013 Kennisdelendag CFM Oosterhout 
 
8 juni 2013 Open dag DC Oosterhout 
 
31 aug - 1 sept 2013  Jaarrit CFM in Liempde 
 
21 september 2013  Nationaal Veteranentreffen Woerden 
De CFM is weer aanwezig met een clubstand. 
 
26 oktober 2013  Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Tijdens de beurs in Kootwijkerbroek. 
Locatie: in de kantine van de Manege “Voorwaarts” 
 

Beurzen/evenementen 2013 

 
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 30 maart 2013 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, 21April 2013, 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 2013 
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8e Oldtimerbeurs Hamont (B) 
Gaat dit jaar niet door.  Wel weer in 2014. 
Internet: http://www.oldtimerbeurs.be/ 
 
Zaterdag 11 Mei 2013, Motor- en Bromfietsbeurs Barneveld (tot bj 
1975) 
Markthal, 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 
 
20-21 April, 28e 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 
 
1 en 2 juni 2013  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/ 
 
29, 30 Juni 2013: 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 11 augustus 2013, De 16e fameuze AA-BEECKRIT 
Internationaal oldtimer treffen voor motoren en scooters van vóór 1965 en 
bromfietsen van vóór 1970 
Jef Van Hoofstraat 3, 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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Heruitgave The Vintage Motorcyclists' Workshop 
 
Voor het eerst gepubliceerd in 1986, kan dit boek als een klassieker op res-
tauratiegebied worden beschouwd. Omdat er nog steeds vraag naar is, wordt 
dit boek weer opnieuw door Haynes uitgegeven. 
Gepresenteerd in de vorm van een Haynes Manual, is Vintage Motorcyclists 
Workshop gericht op de amateur, die wordt aangemoedigd om bijna elk as-
pect van de restauratie zelf uit te voeren, uiteraard binnen de grenzen van zijn 
eigen mogelijkheden.Het zit vol met gedetailleerde praktische informatie en 
illustraties, samengesteld door een zeer ervaren motorfiets restaurateur.  
 
 
Even de titel of ISBN op Google 
intikken en je ziet diverse leveran-
ciers die het boek aanbieden. 
Zoek even goed, want de prijzen 
varieren nogal, vooral omdat er 
soms voor de originele uitgaven ho-
ge prijzen gevraagd worden. 
 
 
ISBN  9780854294725 
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Informatie Club Franse Motoren 
 

Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van tek-
sten, 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. 


