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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 van de redactie 
 
Dit keer is het mijn beurt om het voorwoord te schrijven en zal hierbij een 
beetje ingaan op het redactie werk. 
Zoals jullie weten is de functie van redacteur vacant en zijn we op zoek 
naar iemand die dit van mij overneemt. 
 
Wat houdt het redactie werk nu in:  vier keer per jaar verschijnt de Peu en 
voor de opmaak gebruik ik Microsoft Publisher. Dit programma lijkt een 
beetje op Microsoft Word, maar is veel eenvoudiger in het gebruik voor het 
opmaken van publicaties als de Peu. 
Ik maak gebruik van een template waar de vaste rubrieken en advertenties 
al in staan. Daarna voeg ik de artikelen en foto’s en tekeningen toe. 
 
De copy wordt door leden opgestuurd en soms voeg ik zelf een artikel toe. 
En uiteraard is de Peu de spreekbuis van het bestuur. 
Als het layout werk klaar is, dan stuur ik het document naar Paul Jonkman, 
die er voor zorgt dat het boekje bij de drukker komt. 
Als de Peu gedrukt is, dan zorgen Peter Mosseveld en Paul Jonkman voor 
de verzending. 
 
Het is leuk werk om te doen en het geeft iedere keer weer voldoening als de 
nieuwe Peu weer klaar is. 
 
Als je belangstelling hebt, neem dan contact met me op, dan leg ik graag uit 
hoe een en ander werkt. 
 
 
Jan Horsman 
Redacteur 
Penningmeester 
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Nieuws van het Motobécane - Kaptein front 
 
Er is een nieuw boek verschenen over Motobécane vierslagmengselmotoren 
(4-temps). 
Auteur Patrick Barrabès. Ik ken Patrick erg goed vanuit de MCF en werk 
regelmatig met hem samen. 
Ik heb ook in dit boek een bescheiden bijdrage kunnen leveren door Patrick 
te voorzien van wat informatie over de Kaptein motorfietsen. 
Een prachtig boek waarover jullie leden zeker geïnformeerd mogen worden. 
Het boek is al in mijn bezit. 
“Motobecane, les Quatre-temps 1927-1984”.  ISBN: 978-2-7268-9692-1 
 
Henk van Kessel   (www.pantin.nl) 

Jaarvergadering 2013 in Kootwijkerbroek 
 
Zaterdag 26 oktober vindt weer onze jaarvergadering plaats tijdens de 
“Barneveld 90” beurs in Kootwijkerbroek. (manege Voorwaarts) 
Locatie: zaaltje achter in de kantine van de manege. Bij de ingang rechtdoor. 
 
Dit keer zal op de jaarvergadering speciaal ingegaan worden op de vacante 
functies in het bestuur. 
En moeten we eens gaan filosoferen over de vraag, hoe we met z’n allen ver-
der willen gaan met de club. 
 
Voor het bemannen van de clubstand in Woerden en Rosmalen hebben we 
Jan Koolen en Mart Kuys bereid gevonden dit van Christ en Riet de Graaf 
over te nemen. Jan en Mart: fijn dat jullie dat willen doen. 
 
De overige vacante functies zijn: 
 
Secretaris (tevens lid van bestuur) 
Redacteur (hoeft geen lid van bestuur te zijn) 
Evenementen coördinator (hoeft geen lid van bestuur te zijn) 
 
 
Bestuur CFM 
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In het schuurtje bij………..Hans van der Greft 
 
Deze keer hoefde ik niet zover te rijden. Hans en Janine wonen met hun 2 kin-
deren, Tom en Daan aan de rand van Wageningen, bijna aan de voet van de 
Grebbeberg en ik in Tiel. 
Hun huis heeft Hans volledig verbouwd, wat al aangeeft dat hij op vele fronten 
thuis is. Hans heeft in plaats van een garage een losse gemetselde werkplaats 
van ongeveer 8 x 4 meter, ingedeeld in 4 ruimten met daarboven een complete 
zolder voor onderdelen. Ook bij hem geldt, zoals voor velen, dat meer ruimte 
welkom zou zijn. Hier volgt zijn verhaal. 

 
Ik ben 45 jaar en geboren in Beekbergen. Na de Mavo heb ik MTS werktuig-
bouw gedaan en in die periode deden de bromfietsen hun entree. Als logisch 
vervolg ging ik in militaire dienst bij de T.D. Geschut. Terug in de burger-
maatschappij heb ik eerst 3 jaar bij Remeha gewerkt op het kantoor. Diege-
nen die mij kennen, weten dat ik geen zitvlees heb en dat ik het liefst met 
mijn handen werk. Dus naar Wijk bij Duurstede bij een machinefabriek. 
Op een gegeven moment had ik de mogelijkheid om bij de fa. Oostendorp in 
Tiel te gaan werken, een fabriek vooral gespecialiseerd in afwijkende con-
structies in staal en aluminium. Daar kon ik mijn ei kwijt. Na 8 jaar volgde er 
inkrimping en was het gedaan met het werk daar. 
 
Gelukkig kon ik aan de slag in Wageningen en wel vlak bij huis bij een zeil-

Hans in zijn domein, met de René Gillet en de Terrot HR 
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makerij. Daar ben ik de man van de technische dienst, wat inhoudt: volledig 
onderhoud van het machinepark alsook de elektra, verwarming en gebouw. 
Precies datgene waarin ik goed ben. (Jezelf een pluim geven mag toch! ) 
 
Wat betreft mijn hobby's. Uiteraard Franse motoren maar ook de verkoop 
van oude Franse onderdelen op beurzen. In de Franse motorenbusiness ben ik 
toevalligerwijs ingerold. Toen ik nog als vrijgezel in Apeldoorn woonde, ben 
ik in contact gekomen met Paul Jonkman. Toendertijd was ik druk met brom-
fietsen en had Paul een Kreidler te koop. Contact bleef daar wij beiden BMW 
reden en mijn boxer een nieuwe distributie nodig had. Paul had dit al eerder 
onder handen gehad. Hij had zijn Terrot 350 in die tijd al en hebben later sa-
men zijn Gnome & Rhône opgehaald in Limburg. 
 
In 1994 brak er brand uit bij Paul. Ik kon hem helpen, ik was nog vrijgezel. 
Mede door hem ben ik naar de Vehikelbeurs gegaan en daar mijn huidige 
Terrot HR 350cc kopklepper gezien en met ruggesteun van Paul gekocht. 
Op deze motor rijd ik nog steeds, ik ben er echt verliefd op. Op dit moment 

ben ik hap snap al 10 jaar bezig met de complete restauratie van een René 
Gillet 750cc V-twin uit 1926. Met de hulp van ons clublid Wim Faber heb ik 
bijna de hele motor geheel compleet. Nu nog tijd voor de opbouw en afwer-
king. 

(Franse) onderdelen voor de verkoop 
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Mijn werkplaats is door de opslag van verkooponderdelen eigenlijk te klein 
voor mijn hobby. In elke ruimte en op de zolder staat wat, zoals je op de fo-
to’s kunt zien. Voor mijn compleet met hulpgereedschap uitgeruste draai-
bank (Huvema ) is er nog net genoeg plaats. Voor het laswerk heb ik een 
CO2 en ook een Tig apparaat. Staal en aluminium lassen is dus geen pro-
bleem. Krukassen en cilinders breng ik weg. De werkplaats heeft uiteraard 
water, gas, elektra (geen 380) en warmte. Mijn wensen zijn beperkt, een 
zwaardere kolomboor zou welkom zijn. 
Buiten mijn liefde voor Franse motoren rij ik dagelijks op mijn BMW en heb 
ik voor de afreageermomenten mijn crossmotor. 
Los van de hobby ben ik zoals reeds genoemd ook nog druk met een afgelei-
de hiervan namelijk de inkoop en verkoop van onderdelen voor Franse moto-
ren. Voor de verkoop sta ik dan ook op beurzen zoals Rosmalen met een 
stand. Zoals op de foto’s is te zien, vereist dit niet alleen een behoorlijke 
voorinvestering, maar ook veel opslagruimte en kosten voor standhuur en 
reiskosten. Iedereen vindt dat onderdelen zo duur zijn, maar dit zijn de moge-
lijke redenen. 
Ik rij weinig, gemiddeld 250 km waarvan de Jaarrit de hoofdmoot is. De geur 
van de motoren, de vele kontakten met de clubleden, het handelen en de hulp 
die ik vele clubleden kan geven zijn voor mij de essentie van mijn clublid-
maatschap. Ik hoop dan ook nog vele jaren lid te kunnen zijn van deze club. 
 
Hans van der Greft                               (Aldus opgetekend door Wil Streep) 

Het lashok, uit ruimtegebrek ook gebruikt voor opslag 
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Alcyon 250 1921 met Ballot motor 
Door: Jan Horsman 
 
Bij het grasduinen op internet kwam ik deze interessante Alcyon uit 1921 
tegen. De motor zag ik aangeboden op leboncoin.fr. 
De motor, welke geproduceerd werd van 1919-1924, heeft een 265 cc twee-
takt motor van het merk Ballot. (Producent van onder andere scheepsmoto-
ren) 
Bijzonder is dat het een blokmotor constructie betreft, wat in die tijd nog niet 
veel voor kwam. Versnellingsbak (met twee versnellingen), conische koppe-
ling (metaal) , magneet: alles ondergebracht in een blok. 
Ook bijzonder is dat de motor gestart wordt met de rechter treeplank. 
De eerste versie uit 1919 had overigens wel een heel bijzondere manier van 
schakelen: twee stangen aan weerszijden van de tank, die met de knie be-
diend konden worden. 

Alcyon uit 1921 met Ballot motor. Dit model heeft een ‘gewone’ tankschakeling. 
De contactpunten zitten rechts op het carter. (het kleine dekseltje achter de treeplank). 
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De linkerkant van de machine, het anker op het carter verraad de afkomst van Ballot,  
namelijk scheepsmotoren. 
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De eerste uitvoering van het Ballot blok met het typische kniebediende schakelmechanis-
me. Dit model had blijkbaar ook nog geen kettingaandrijving, maar werd per riem aange-
dreven. 

Korte Ballot historie: 
Aan het einde van de 19e eeuw begonnen Edouard en Ernest Ballot  in Parijs 
een fabriek voor scheepsmotoren, stationaire motoren, generatoren, compres-
soren en pompen. Vanaf 1905 werden ook automotoren gebouwd, die aan 
andere fabrikanten geleverd werden. Vanaf 1910 werden complete auto’s  
gefabriceerd. Zoals gebruikelijk in die tijd werden de producten gepromoot 
via races (Indianapolis 1919). 
De auto’s waren echter duur en in 1930 werd het merk overgenomen door 
Hispano-Suiza. In 1932 werd de productie van Ballot motoren helemaal ge-

stopt. « 
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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) 

Terrot documentatie 
Door: Jan Horsman 
 

Bij zoeken naar wat informatie voor mijn Terrot, kwam ik weer eens op de 
website van een van de Franse Terrotclubs:  Terrot Club Pyreneen 
 
Aangekomen op hun website, geven ze aan dat de club niet meer bestaat, 
maar dat ze hun documentatie over Terrot (gedurende 23 jaar verzameld) op 
de website laten staan. 
Ik heb daar eens rondgekeken: je weet niet wat je ziet, de enorme hoeveel-
heid aan documentatie voornamelijk over Terrot, maar ook over Gurtner en 
Amac. Zeer goed leesbaar door de goede scans. Kortom: een aanrader om 
daar eens rond te snuffelen. Zie: http://terrot.club.pyreneen.free.fr 
 
Deze en vele andere links zijn ook benaderbaar via “Links” op 
www.clubfransemotoren.nl. 
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Gnome & Rhône CV2 
Vertaling: Henk Kaajan 

 
De Gnome & Rhône CV2 (500 cc kopklepper) was bij haar verschijning een 
van de de mooiste  Franse motoren. Het concept, de afwerking, de goede 
kwaliteit van het materiaal zorgden ervoor dat men geen buitenlandse pro-
ducten begeerde. 
Twee jaar eerder had Gnome & Rhône een zijklep versie uitgebracht (type 
V2), deze had een meer rustiek karakter. 
De CV2 was de voorloper van type X, een 750 cc kopklepper, welke vanaf 
1935 leverbaar was. Het was een snelle machine, die zowel solo als met zij-
span gebruikt kon worden. Dit is een van de mooiste successen van de firma 
aan de Boulevard Kellermann. Met deze machine vestigde coureur Amort in 
1934 het wereldrecord met een gemiddelde snelheid van 147 km/uur. 
In deze tijden van opstanden van vakbonden en crisis was de CV2 de motor 
van de enthousiasteling, die een auto weigerde, maar voldoende op de hoogte 
was van het genot dat een echte motor verschafte en die zich niet tevreden 
stelde met een kleine cilinderinhoud.  
Modern concept, aangename besturing, voldoende vermogen, in feite een 
grote toermotor. Gnome & Rhône, welke in dit tijdperk een gereputeerde 
fabrikant van vliegtuigmotoren was, had voor haar motoren gekozen voor de 
slogan:  “’Vliegtuig Kwaliteit” en dat hadden ze. 

Gnome Rhone CV2 1936 
2 cilinder, viertakt kopklepper, 500 cc, boring 72 mm., slag 60 mm, Solex carburateur, 
magneetontsteking, frame in plaatijzer, versnellingsbak geïntegreerd in het motorblok.  
Cardanoverbrenging. Banden 26 x 3,50, voor en achter trommelremmen, snelheid 130 km/
uur 
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Type V2, de zijklep versie. Gebouwd van 1930 tot 1938 
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DFR, fabrikant uit de jaren twintig 
Vertaling: Henk Kaajan 

 
Nog een typische constructeur van de twintiger jaren is D.F.R. Onder de af-
korting van de twee vennoten F. Desert en Pierre de Font Reaulx die hun sa-
menwerking begonnen in 1921 en een nieuw merk toevoegden aan de lange 
lijst van Franse motorfietsconstructeurs. Zij waren het die aan het begin van 
de twintiger jaren de eerste motor met een compressor verwezenlijkten.  Ze 
rustten een D.F.R. uit met een Bradshaw motor, welke werd voorzien van 
een Cozette nummer 3  compressor. 
De ambities van D.F.R. waren groot. Ze wilden hun eigen motor ontwikke-
len. Het resultaat was mooi en van goede kwaliteit. Ze fabriceerden, nadat ze 
zoals iedereen kleine tweetakten hadden gebouwd, een 350 cc kopklepper 
welke 3 x de Tour de France volbracht in 1922, 1923  en 1924 in de categorie 
350 cc, en vier eerste plaatsen ( in dezelfde 350 cc categorie ) in de  Bol d’ 
Or: 1923,1924 en 1925. In 1928 werd het model nog gebouwd, weliswaar 
verbeterd  in de loop der jaren. De grote “piloot’’ bij D.F.R. was de baas zelf: 
Pierre de Font Reaulx. Net als zijn collega van Rovin die racete onder zijn 
voornaam Raoul nam de Font Reaulx deel aan de races onder zijn voornaam 
Pierre. Het is onder die voornaam dat men hem terugvindt in de klassemen-
ten en verslagen vastgelegd in dit tijdperk. 

 
Pierre de Font Reaulxhier bij een etappe van de Tour de France in 1924 
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Boven: 
D.F.R racemachine met 350 cc 
Bradshaw motor met compressor. 

 
Met deze machine werd Pierre twee-
de in de Grand Prix van Frankrijk in 
1925. 
 
Overigens: racen zonder voorrem, 
kun je je het voorstellen ? 
 

 
Rechts: 
Pierre op dezelfde motor met Brad-
shaw blok. (bij een eerste bllik doet 
de stijl van deze rijder denken aan de 
vertaler van dit artikel (redactie)) 
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Jaarrit Liempde, 2013 
Door: Paul Jonkman 
 
Dit verslag is een strikt persoonlijke beschrijving van de belevenissen van die 
dag. Op deze wijze wordt je duidelijk hoe ik heb genoten en krijg je mogelijk 
ook een beeld hoe het is geweest. Daar gaan we. 
 

De familie van Asten heeft een prima camping in Liempde geregeld om de 
clubleden te ontvangen. Een mooi geschoren grasveld, omzoomd door hoge 
bomen, voldoende zon en ruimte voor alle rijdende onderdakjes. Ik kan mer-
ken dat ik een paar jaar niet heb meegedaan. Het aantal gemotoriseerde cara-
vans is bijkans gestegen naar een dekkingsgraad van 100%, een pensioen-
fonds zou er jaloers op zijn. 
Enkele bezoekers zijn echter op de Terrot naar het Brabantse gekomen. De 
tent achterop. Dit is de oervorm van kamperen. Mijn dag was eigenlijk al 
goed. De reporter heeft na intensief gezinsberaad besloten om zaterdagmor-
gen aan te rijden met een grote vierwieler met ABS, traction control en motor 
achterin. Dat heeft toch ook wel iets comfortabels. We arriveerden vroeg en 
zo tikten we nog het staartje van het ontbijt mee en waren getuige van nacht-
kleding. 
Zelf heb ik enkele weken voor de Jaarrit de hobby weer goed opgepakt. Om-
dat de kinderen inmiddels bijna 18 jaar zijn geworden en beiden grote be-

langstelling aan de dag leggen voor het motorrijden, was de deal snel geslo-
ten. Een aantal veteranen was al zeker meer dan  vijf jaar niet uit de schuur 
geweest. Ik heb aan de kids uitgelegd wat er allemaal moest gebeuren om een 
dergelijke motor rijklaar te krijgen. 

Gaan we nou ? 
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In mijn beleving is dat het volgende: 
• Aantekeningen opzoeken in de computer met het kopje Service en On-

derhoud. Bij het lijstje “te doen” staan vaak enkele kleine en grote issues 
die tijdens de laatste ritten naar boven zijn gekomen, maar niet meer zijn 
aangepakt (koplamp tikt tegen de kentekenplaat op het voorspatbord als 
je over een verkeersdrempel rijdt, lekkende benzinekraan, loszittend za-
del, schiet uit de eerste versnelling) 

• De magneet even loshalen, contactpuntjes schoon maken, koolborsteltje 
op achterzijde grondplaat checken, bougie controleren en tenslotte testen 
of er een krachtige vonk is (check). 

• Benzinedoorvoer controleren, inhoud tank checken, vlotterkamer inspec-
teren en verse benzine toevoegen, gaatje in benzinedop (check). 

• Bandenspanning (check). 
• Klepspeling (check). 
• Kettingspanning (2x) (check) (check). 
• Poetsen en boenen (vliegenpoep) (done). 
• Versnellingsbak 0-vet controleren en bijvullen, controleren op slijtage-

deeltjes (check). 
• Niveau van de smeerolie in olietankje bijvullen (total-loss-systeem) done 
Een half dagje verder stond de motor klaar om de eerste trap te geven. Enkele 
loze trappen op de kickstarter met de ingeschakelde kleplichter, even goed  

In passende kleding 
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vlotteren en bij de eerste trap lopen . . . . .  . . . .  .  dat blijft toch een feno-
meen bij die oude motoren. 
Ik zei het al, dat smaakte naar meer. Dus de volgende zomerdag, en daar had-
den we er genoeg van dit jaar, kwam de volgende motor naar buiten. In onge-
veer dezelfde volgorde konden de werkzaamheden weer plaats vinden. En 
ook in dit geval met de mooie Terrot-roffel na de eerste trap. Het lijkt een 
sterk verhaal maar het kan dus echt . . . .  Wel heb ik de overtuiging dat een 
motor, die ooit bij de aanschaf al makkelijk startte, dat ook in de toekomst 
altijd zal blijven doen. Hoeveel je er ook aan verandert, dat basiskarakter van 
het blok en andere componenten blijft behouden. Zo niet, dan restaureer je 
helemaal de verkeerde kant op   
Vol vertrouwen heb ik met zoon en dochter de motor in het VW-busje gezet, 
benzine in de reservetank, moderne motorkleding  voor rijder en passagier, 
lederen kleding en valpet voor de foto. 
Bij de start van de dag heb je de beste kans om kennis te maken met rijder en 
motor. Leuk was dat er ook veel partners mee waren. Motorclubs hebben een 
wonderlijke geslachts-samenstelling. Er is bijna geen vrouw lid. Sleutelende 
vrouwen ontbreken bijna geheel. Zo ook in de Club Franse Motoren. Maar 
desalniettemin zijn vrouwen van groot belang want de hobby neemt veel tijd, 
het bepaalt in een aantal gevallen reisbestemmingen in weekends en bepaalt 
ook nogal eens de vakantiebestemming.  
De hobby levert mooie resultaten. Zo weet ik dat enkele mensen in onze ver-
eniging, met moeilijke verschijnselen als burn-out en andere ergerlijke klach-
ten, door de hobby weer langzaam een normaal leven konden gaan opbou-
wen. Behalve het tijdverdrijf geeft het resultaat van de restauratie een enorme 

Is hier het feest ? 
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bevrediging na honderden uren werk. Mens en machine worden er beter van, 
zal ik maar zeggen. 
Vandaag komen bijna alle motoren uit de dertiger jaren. Een Dollar met JAP-
kopklepper, een heel stel Terrots, een enkele BMW en een Sparta. De blik-
vanger was toch echt de Griffon van Ben uit 1913. Daar hebben we allemaal 
erg van genoten. Met de kleine 500 cc was Ben zeker een snelle rijder, de 

klappen uit de uitlaat waren imposant, de aandrijving met de riem rudimen-
tair maar comfortabel ogend. 
De rit startte met een comfort-test. Eindeloze reeksen drempels en slecht ge-
plaveide wegen testte de motoren. De motor van Ton bleek daar niet tegen op 
gewassen. Het mankement was snel verholpen maar dat kon pas ’s avonds 
gebeuren. Wel jammer als je beseft dat hij voor de keuring deze zomer bij het 
RDW mis liep, hij genoodzaakt was het voorframe te vervangen om een le-
gaal framenummer te kunnen presenteren bij het RDW. Via de post kwam 
het frame binnen. Het is op zich al een wonder dat je van een dergelijke bij-
zondere motor het juiste frame kunt vinden (netwerken heet dat) en ‘m nog 
net op tijd goed gekeurd krijgt. Vermoedelijk is er toch iets over het hoofd 
gezien bij de montage, met deze onverdiende tegenslag tot gevolg. 
In Heusden kwamen we op een historisch pleintje terecht. De terrasjes waren 
aan de zonzijde goed gevuld, de belangstelling was prettig. Een handvol doof

Voelen en lachen 
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 - en slechthorenden met hun begeleiders konden de motoren bevoelen. Aan-
doenlijk om te zien hoeveel plezier we daar allen aan beleefden.  
De knijptoeters zijn dan natuurlijk top. 
’s Middags kwam mijn dochter achterop. Zoals afgesproken zouden de mo-
tards elkaar in de gaten houden bij hoeken en stoplichten. Ik was nog niet het 
stadje uit, en ik was de groep al kwijt. Gelukkig had ik een navigator en het 
adres in mijn broekzak en ben ik op eigen houtje gaan toeren. Ik gokte dat de 
route langs de Maas wel een kans zou geven om de groep weer terug te vin-
den. Na een tiental kilometers zagen we de groep ver voor ons uit over de 

dijken zwieren. Na een kalme inhaalrace sloten we aan totdat bij Den Bosch 
de motor er ineens mee ophield. Vreemd. Benzine voldoende, een zwakke 
vonk. Ik heb de bougie schoongemaakt, de bougiekap goed aangedraaid. Mi-
chael en Amie gaven me een duw en hij liep weer. De pechauto volgend in 
een fors tempo kwamen we een half uurtje later op de camping aan. Ik kon 
het niet laten om nog een extra rondje over het grasveld te rijden, de scheer-
lijnen van de partytent ontwijkend. 
Er is dan natuurlijk genoeg te vertellen en dat gebeurde dan ook volop. De 
bbq startte langzaam. De salades en kruidenboter/stokbrood vlogen er door-
heen. Super lekker.  

Schik één 
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De volgen-
de dag heb-
ben Amie 
en ik de 
motor opge-
pakt en nog 
een keer 
klaar gezet 
voor een 
ritje. Het 
was zulk 
lekker weer. 
Motorkle-
ding aan, 
helm op, 
snel weg-
wezen. Het 
is warm 
genoeg. 
Geen kik meer gegeven die dag. Geen vonk . . . . . ? Hoe kan dat nou? 

Schik twee 

Word ik nou uitgelachen ? 
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Advertenties 
 

Te koop: 

 

Motobécane Z22C, 175 cc kopklepper, bj 1955 
Goede staat. Diverse oldtimer ritten mee gereden. 
Vr.pr:  Euro 1650,= 
 
Jan Horsman,  06-51613736,  email: horsman.j1@gmail.com 
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Zaterdag 26 

oktober, Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Locatie: Beurs “Barneveld 90”, Manege Voorwaarts (zaal naast 
kantine), 
Essenerweg 88, 3774CD Kootwijkerbroek ( 6 km van Barneveld) 
Parkeerruimte aanwezig. 
Zaal open: 12 uur. Aanvang: 13.00 uur 
 
 
 
 

Beurzen/evenementen 2013 

 
Elke DERDE Zondag van de maand. 
Le Club du Vieux Guidon. Replonges - 4km van Mâcon (F) 
Verplicht lidmaatschap €5.00 per jaar. Lidmaatschap van 1 augustus tot en 
met 31 juli. 
Tel:(00.33) (0)3.85.30.44.94 na 20:00 uur of: (00.33) (0)6.75.86.83.1 
 
 
Zaterdag 26 oktober 2013, Oldtimerbeurs “Barneveld 90”. 
Tevens jaarvergadering CFM. Let op: in Kootwijkerbroek. 
Essenerweg 88, 3774CD Kootwijkerbroek ( 6 km van Barneveld) 
Tel:  0342-491784 / 06-10226704 
 
 
Zondag 27 oktober 2013, Moto Retro Leuven (B)  
Open: 10.00—17.00 uur. 
Brabanthallen, Leuven, Op E40 afslag 23 nemen 
Website: http://www.motoretrowieze.be 

Agenda 

CFM evenementen 2013 
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2 en 3 november 2013, 30e Ruilbeurs Roeselare België 
Fabriekspand, Veldstraat 59, Roeselare België 
Thema: motoren gebouwd in Herstal-Luik (tot bouwjaar 1940) 
Entree euro 5,00. Open van 09:00 uur - 18:00 uur 
Website:  http://www.veteraanmotorenhoutland.be/ 
Telefoon & Fax: 00.32-[0]51-20.30.95 
 
 
9 en 10 november 2013, 28e Ruilbeurs OMCH Herselt (B) 
Parochiezaal, Tent en omliggende te Blauberg – Herselt  
Open: van 9.00—17.00 uur 
Website: http://www.omch.be 
Tel: 0032-499 67 30 44 
 
 
16 november 2013, LOMC Clubbeurs Helchteren (B) 
Beurs voor motoren van vóór 1965. 
Zaal Don Bosco , Don Boscostraat , Helchteren 
Website: http://www.lomc.eu/ 
Info: 0032 475 24 79 94 
 
 
30 November en 1 december 2013, Oldtimerbeurs Flowerdome Eelde 
Open van 10:00 uur - 17:00 uur 
Entree euro 10,00. Kinderen tot 15 jaar gratis 
Internet: http://www.oldtimerbeurs.net/ 
E-mail: info@oldtimerbeurs.net 
 
 
Zondag 1 december 2013, Retro Moto beurs Aarschot (B) 
Stadsfeestzaal Aarschot, Demervallei 14, Aarschot 
Van 10.30 uur -tot 17.00 uur 
Website: www.retromotoaarschot.be 
 
 
Zaterdag 7 december 2013, 22e Oldtimerbeurs Ranst 
Domein "Het Loo", Bistweg, Ranst, België 
Open van 09:00 uur tot en met 17:00 uur 
Internet: http://vetfrakken.be 
 

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 ledenlijst CFM.  

Oktober 2013. 

 
Verbeteringen: 
199309-03 F. Rurup, A. van Anhaltstraat 9, 5616 BG Eindhoven. 
  (040) 257.33.18 freek.rurup@iae.nl 
200106-01 M. Kuijs, Heikant 19, 5171 KM Kaatsheuvel. 
  (0416) 28.11.87 
 
Nieuw adres: 
201202-02 J.A. Kaasjager, Binnen 5, 4271 BV Dussen. 
 
Nieuwe leden: 
201306-01 H. Kleve, Alfred Doblinstraat 176, 1102 VN Amsterdam. 
  (020) 600.36.33 enrico.kleve@telfort.nl 
201309-01 J. Leferink, Dovenetelhof 10, 3742 EH Baarn. 
  (035) 541.56.56 leferinkjohan@hotmail.com 
201309-02 D.A.J. Withagen, Elzenhof 17, 4661 WC Halsteren. 
  06 – 53 43 96 29 daanwithagen@gmail.com 
201309-03 F. van der Linde, Noordeinde 36, 1121 AE Landsmeer. 
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Informatie Club Franse Motoren 
 

Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van 
teksten, elkaar helpen en stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contac-
ten aan over houden ook. We organiseren enkele bijeenkomsten, een Jaarrit 
en we beheren documentatie in een documentatiecentrum. 


