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Bij de voorpagina: 

Advertentie voor de Maglum Jumo. De Maglum is een dynamo, die als ac-
cessoire geleverd kon worden. Zie ook het verhaal van Wim Janssen op pagi-

na 7. 

 
 

 

 
 

 

Sluiting kopij:  Uiterlijk zaterdag 21 Juni 2014 of bel! 

Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: info@clubfransemotoren.nl 



 

(commerciële advertentie) 
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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. 



 

VEURWEURD 
 

 
moet je nu in vredesnaam weer schrijven als voorwoord in deze Peu de Tout? 

Dat je op de laatste 5 bestuursvergaderingen je samen suf prakkiseert over 

het voortbestaan van de Peu de Tout?  
Dat je, terwijl we meer dan 160 leden hebben, er nog steeds geen adequate 

 

Dat, als er geen clubblad is, je een groot stuk van de ziel van de club er uit 
snijdt? Of dat je stiekem toch wel een beetje bent teleurgesteld? 

Moet je dan nu weer een oproep doen om mensen zich te laten aanmelden als 

Peu-maker, desnoods gezamenlijk, waarbij de een bijvoorbeeld de redactie 
doet en de ander het kopij verzamelen? 

 En dat we toch optimistisch blijven hopen op een positieve reactie, maar wel 

op een redelijk korte termijn? 
 

 
moet je schrijven dat je een motor hebt verkocht, waarvan je een paar jaar 

hebt gezocht naar een juist versnellingsbakhuis? 

Dat de koper iemand meeneemt van 2 meter lang, 1 meter breed en 120 kilo? 
Dat deze man, niet gehinderd door enig technisch gevoel, na het betalen deze 

motor aan wil trappen (buiten dus) terwijl toevallig twee tandjes van de kick-
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motor aan wil trappen (buiten dus) terwijl toevallig twee tandjes van de kick-

de complete kickstarter uit het (langgezochte) versnellingsbakhuis trapt? 

 

 
Zou ik iets moeten roepen over een prachtig CFM-weekend, wat dit jaar in 

Raalte gaat plaatsvinden? Dat de familie Seesing daar al hartstikke druk mee 

is? 
Of een Sleuteldag op 11 oktober bij Marius Brouwer, als er minimaal twintig 

deelnemers zijn?  
Beide happenings, maar zeker de laatste, zijn faciliteiten die uniek zijn bin-

nen motorclubs en we niet verloren mogen laten gaan. Net als ons clubblad. 

 
Put... 

Moet ik hier allemaal over schrijven of wordt het dan afgezaagd? Ik maak 

deel uit van een enthousiast bestuur en we presenteren een goed gevulde 
agenda met clubactiviteiten in deze Peu en trouwens ook op de nieuwe web-

site. Ik weet het verder effies niet. 

 
 

 
Ton Dorland 



 

Van de redactie (functie nu vacant) 
 

Beste clubleden, 

De laatste zeven jaar heb ik met plezier het redactiewerk voor de Peu de Tout 
gedaan. Zoals ik vorig jaar heb aangegeven stop ik ermee wegens een drukke 

internationale baan. Dit is dan ook de laatste Peu de Tout van mijn hand. 

Tot nu toe heeft zich niemand gemeld, om het van mij over te nemen. 
Het bestuur is in beraad, hoe we nu verder gaan. 

 

Jan Horsman 
 

 
 

Club evenementen  

Open Dag Documentatie Centrum 14 Juni 2014 (met een rit) 

 
Zoals gebruikelijk hebben we in juni weer een Open dag in het DC in Oos-

terhout. (Wetering 69, 4906 CT) 

In tegenstelling tot vorige jaren is de dag dit jaar in twee delen gesplitst: 
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In tegenstelling tot vorige jaren is de dag dit jaar in twee delen gesplitst: 
 

- 13.00 uur: Open dag DC 

Een goede gelegenheid om eens in de archieven van de club te snuffelen en 
andere club leden te ontmoeten. 

 

-  
Start plaats vanuit het DC (Wetering 69, 4906 CT, Oosterhout).  

 

Dus neem je motor mee. De koffie staat weer klaar!! 
 

Rien Neels. 

 

Kennisdelendag 29 maart in Oosterhout:  zie pagina 26 

 

SLEUTELDAG 2014 in Hattem :  zie pagina 27 

 



 

MAGLUM 

Door: Wim Janssen 

 

Bij de aanschaf van een motorrijwiel in pakweg 1920, was deze meestal niet 

voorzien van verlichting, die werd er apart bij gekocht, misschien wel twee-
dehands, of wellicht overgezet van de vorige motor. 

Dit was dan veelal een carbid verlichting. 
Zo rond 1924-1925 kwam er een overgang van carbid verlichting naar elek-

trische verlichting. 

Dat kon doordat er steeds betere en effectievere gloeilampen kwamen, en 
ook door de ontwikkeling van het kobalt magneetstaal dat veel krachtiger te 

magnetiseren is en ook veel bestendiger dan het gewone magneet staal. 

 
Stroom opwekken. 
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Stroom opwekken. 

Een spanningsverschil kan worden opgewekt door een wisselend magneet-
veld door een spoel te sturen. Er ontstaat dan een wisselstroom. Dit soort 

stroomopwekker noemt men een ALTERNATEUR. 

De constructie kan zijn : 
De spoel staat vast en de magneet beweegt, of 

De magneet staat vast en de spoel beweegt, of 

dat er toch een wisselend veld ontstaat. 

 

Van al deze alternateurs zijn er in Frankrijk veel merken geweest:  Novi, 
Soubitez, SEV, Cicca, Magneto France, Saga, Ducellier, Marchal,  Le Be-

snard, Maglum  en nog veel meer. 

 
Daarnaast is er nog een stroomopwekker die werkt met een roterende spoel 

(rotor), voorzien van een collector waarop koolborstels lopen. Als die op het 

juiste moment stroom afnemen kan er gelijkstroom verkregen kan worden. 
Om de rotor heen zitten dan de veldspoelen. Op de juiste manier samenge-

steld levert dit apparaat dus een gelijkstroom en heet dan DYNAMO. Omdat 

er altijd wat rest magnetisme in het blik pakket achterblijft, start deze dyna-
mo zonder aparte magneten op waarna de veldspoelen zichzelf steeds meer 

bekrachtigen. 



 

-  
Zonder een regeling kan de spanning behoorlijk hoog op lopen. 

Als de veldspoel eventueel vervangen wordt door een vaste magneet  is de 

maximale veld sterkte er meteen en wordt er ook gelijkstroom op gewekt. 
Voorbeeld: Maglum Jumo.  

Let op: De Maglum Modic is een alternateur, wisselstroomopwekker dus. 

 
In een gelijkstroominstallatie kan gemakkelijk een accu worden opgenomen 

zodat bij stilstand of uitgezette motor nog verlichting mogelijk is. 

Dat is met een alternateur niet zo, geen aandrijving betekent hier geen licht. 
Parkeren in het donker vond de wetgever niet goed, daarom moest er bij een 

alternateur een parkeer licht gemonteerd worden. 

schien meer zwart dan tegenwoordig, waar altijd wel ergens wat licht is. 
  

Groot, dim- of stadslicht kon bij het gebruik van een alternateur verkregen 

worden door een bepaalde schakelaar te gebruiken waarin weerstanden paral-
lel met de lampen konden worden geschakeld. 

De spanningsval was dan de regeling. 

denaire die laat zien wat er aan onderdelen en accessoires door toeleverings-

bedrijven, op de markt gebracht werd. Uit de plaatjes alleen al is veel infor-
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bedrijven, op de markt gebracht werd. Uit de plaatjes alleen al is veel infor-

matie te halen als men een beetje puzzelen wil. (Archief) 
 

Op internet werd een boekje aangeboden dat ging over het gebruik en onder-

houd van de Maglum Jumo met daarop een afbeelding van dit apparaat. 
 

In de handleiding was te lezen dat Maglum apparaten verzegeld geleverd 

werden en wie het zegel verbrak de garantie wel kon vergeten. Zelf repareren 
werd onmogelijk geacht. 

heid zou brengen : dat moesten Maglum lampen zijn. In de eerder genoemde 

catalogus zijn ze inderdaad te vinden. 

 
Er zijn meer uitvoeringen van de Maglum geweest, maar altijd was er een 

haakse overbrenging die de rotor versnelde met een factor 2 of 4. 

Hoewel die overbrenging in een oliebad liep, was er blijkbaar toch last van 
overmatige slijtage want er kwam een koppeling om overdag het apparaat 

buiten bedrijf te kunnen zetten. 

De vroegste Maglum werd nog door een ketting vanaf de krukas aan gedre-
ven (Terrot bv), later werd het apparaat direct op het blok geschroefd wat 

mogelijk werd doordat diverse fabrikanten hun motorblok er voor geschikt 

maakte zoals bijvoorbeeld bij Peugeot, Gnome & Rhône, Chaise en anderen. 
Dan heb je het als dynamo fabrikant goed voor elkaar zou je zeggen maar 



 

Opbouw van de Maglum dynamo. Met kool-
borstels: gelijkstrooom dus. 
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Opbouw van de Maglum alternateur. Wissel-
stroom dus. 

Het was moeilijk om een bruikbaar 

plaatje te vinden om het verschil ook 

visueel te laten zien. 

 
 

De kleine afbeelding werd eerst uit-

vergroot, dan dunnetjes een kopie 
gemaakt, weer wat bij getekend om 

zo de lastige contrasten te verminde-

ren en toen weer afgedrukt. 
Hierbij kwam ook nog een negentig 

jaar oude fout in de afbeelding aan 

het licht. Wie ziet het? 



 

toch was het succes niet groot, waarschijnlijk omdat de capaciteit toch niet 
groot genoeg was en die haakse overbrenging te gevoelig. Fenautrigues zet er 

ten zijn er overgebleven en een kapot exemplaar is moeilijk weer goed te 

krijgen. 

 
Bij de Gnome &Rhône die Jan Koolen weer op de wielen hoopt te krijgen zat 

een Maglum Jumo installatie. De ampèremeter was erg ver heen maar de 

Maglum dynamo zag er goed uit van buiten. 
Bij demontage bleek dat het inwendig anders was, de rotor bleek aangelopen 

te hebben doordat de lagers versleten waren (magneet lagers E13 en E15) en 
ook nog was een binnenring van het lager op de as ingelopen. Eigenlijk door 

een ontwerpfout, dat komt nog. 

De haakse overbrenging bleek er gelukkig (nog) niet van geleden te hebben. 
Om het geheel weer tot een goed werkend apparaat terug te brengen leek mij 

een leuke uitdaging waarvoor Jan zijn fiat gaf. 

 
Allereerst moesten er nieuwe lagers komen. 

Niet elke technische groothandel heeft die nog in het assortiment, maar voor 

wie er nodig heeft moet maar eens zoeken op ATD, Aandrijftechniek Deven-
ter. (Let op, magneet en dynamo lagers hebben de E nummers, BO nummers 

zijn krukas lagers die zwaarder uitgevoerd zijn maar dus niet passen). 
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zijn krukas lagers die zwaarder uitgevoerd zijn maar dus niet passen). 

Toen die binnen waren, konden de oude lagers er uit. 
Dat was bij het bovenste lager niet zo moeilijk omdat er voldoende houvast 

was om na verwarmen de  lagerschaal er uit de drukken. Dat was anders on-

derin het huis: nergens enig houvast en slecht toegankelijk. Blijkbaar was er 
nooit rekening gehouden met de mogelijkheid dat iemand ooit een lager zou 

willen vervangen! 

Uiteindelijk lukte het om heeeeel voorzichtig de buitenste lagerring door te 
slijpen met een Dremel. 

Eerst drie dagen geen sterke koffie, alcohol of spannende films: dat werd na 
 

De nieuwe lagers plaatsen gaf geen problemen. 

Toen de rotor:                                     
Om de onderste lagerbinnenring te kunnen vervangen moest het tandwiel er 

af en dat leverde wel een probleem op. Duidelijk was dat het tandwiel op de 

as zat met een slanke conus maar verder was er geen spie, pen of schroef-
draad te zien. 

Aangenomen werd dat het tandwiel uit een stuk bestond en inwendig voor-

zien was van zowel een conus als een stuk schroefdraad. Met een vaste draai 
richting zou deze constructie moeten kunnen. 

Alle losschroefpogingen waren tevergeefs, verwarmen was uitgesloten, het 

tandwiel was gehard en moest dat liever ook blijven. 
Uiteindelijk dan toch maar het uiterste gedeelte waar geen vertanding zat 
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afgedraaid, waardoor net een stukje schroefdraad zichtbaar werd. 

Daar bleek een borgpen in te zitten die zelfs met een loep eerst niet zichtbaar 

was geweest. 
Deze werd verwijderd, maar zelfs toen kwam het tandwiel er nog niet af, 

daar was nog het maken van een hulpstuk, een kruipolie kuurtje en een trek-

ker voor nodig. 
Waarom zat dat ding zo vast? 

De as was tamelijk ruw gedraaid en gehard en het tandwiel inwendig ook niet 

al te glad, misschien hebben de draaigroeven  op die slanke conus als een 
soort fijne schroefdraad gewerkt? 

Maglum, gemonteerd op een Peugot. Een aantal fabrikanten (o.a. Peugeot, Chaise) had-

den hun motorblok geschikt gemaakt om een Maglum te monteren. 



 

Er was nog een complicatie: onder de lagerring was de as niet rond maar aan 
beide zijden afgeplat tot sleutelwijdte 10 . 

Misschien was dat ergens in het productie proces handig, maar logisch dat 

na montage enigszins ovaal kunnen blijken te zijn.  

(Het ontwerp foutje, volgens mij dan.) 

Een oplossing werd gevonden door op de platte vlakjes stukjes  hard messing 
te lijmen met Loctite en na uitharden de boel rond af te draaien tot 13.00 mm, 

de binnen maat van het lager.  Gelukkig waren de centerboringen nog in or-

de. 
Toen kon de binnenste lager ring geplaatst worden en het tandwiel terug ge-

zet en gefixeerd met een 7x1mm moer, de gebruikte schroefdraad van de as. 
Maar nu zonder borgpen, een goede borgring moet voldoende zijn. 

 

Bij het passen van de as bleek dat er geen vulringen nodig waren, alles draai-
de mooi licht zonder speling en zonder aanlopen. De luchtspleet bij een 

Maglumrotor is echt klein.  

Voordat het andere haakse tandwiel geplaatst kon worden moest er eerst nog 
een niveau schroefje voor het  oliereservoir gemaakt worden. Raar, steeds 

maar waarschuwen dat het olie niveau zo belangrijk is en dan het ni-

 
Vul je te veel dan draait ook de rotor met 6000 tot 8000 toeren in de olie, dat 

wordt dan een fikse rem en sneuvelt de haakse overbrenging wellicht eerder 
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wordt dan een fikse rem en sneuvelt de haakse overbrenging wellicht eerder 

door overbelasting dan door gebrek aan olie denk ik.. 
Maglum schrijft motorolie voor als smering, misschien is een ander type olie 

voor de haakse overbrenging beter? 

Toen kon het koolborstel gedeelte er op. Hoewel alle schroeven erbij leken te 
zijn was ook hier werk aan de winkel: iemand had ooit een m4 boutje in een 

4x 0.75 gat gekregen, de oude S.I norm. 

S.I  snijgereedschap is moeilijk aan te komen, onder de 6 mm is de spoed 
anders dan bij de huidige ISO norm. 

 

Gelukkig is er wel een tap 4.5mm x 0.75 te koop en ook een snijplaat in die 

maat, dus het uitgelubberde gat kon nog iets opgesneden worden voor de 
nieuwe schroefjes  die gemaakt werden. 

Binnenkort wordt de hoefijzermagneet opgesterkt en terug geplaatst, dan kan 

ook bepaald worden welke koolborstel plus of min wordt en wat de prestaties 
zijn. 

Volgens een opgave in de al eerder genoemde catalogus zou de Maglum als 

 

8 volt? Waarom 8 volt? 

Hier is iets aparts aan de hand: een gelijk stroom dynamo is meestal gekop-
peld aan een accu. 



 

De meeste installaties gebruiken een relais (conjuncteur/disjuncteur) om te 

voorkomen dat bij een te laag toerental de accu  de gelijkstroom dynamo gaat 
aandrijven als elektromotor. 

Bij de Gnoom van Jan is een nieuwtje gebruikt namelijk een pas tevoren uit-

gevonden gelijkrichtcel. 
In 1927 uitgevonden en in 1929-1930 toegepast door Gnome &Rhône. 

Tja, vliegtuigmotoren bouwers he.. 
-7.0 volt zal er nog wel 

overblijven om de accu te laden. Zijn er geen nadelen? Jawel, een afgevallen 

relais heeft een zeer hoge weerstand tegen retourstroom en dat heeft een ge-
lijkricht cel wat minder , maar die heeft weer geen last van trillende contac-

ten tijdens het rijden. Misschien nog een extra schakelaartje voor als het ros 
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ten tijdens het rijden. Misschien nog een extra schakelaartje voor als het ros 

op stal gaat..? 
 

Dan ligt er nog die Maglum ampère-  

 

Wim «  



 

SUBLIME 1947 
Vertaling: Henk Kaajan 

 

De Sublime is het gevolg van de droom van twee bekende coureurs uit de 
jaren dertig: Marcel Perrin en Andre Lemardele. Gedurende de bezetting 

droomden ze van het vervaardigen van een 100% Franse motorfiets welke in 

staat was de vergelijking met Engelse machines te doorstaan.  
Perrin en Lemardele verkochten alles wat ze maar konden om de noodzake-

lijke som geld bij elkaar te krijgen voor de fabricage van twee prototypes en 

vanaf 1940 zetten ze zich aan het werk. Al snel overtroffen de uitgaven hun 
verwachtingen, niettemin presenteerden ze in 1947 de Sublime aan het pu-

bliek. Onmiddellijk viel zij in de smaak en talrijke bestellingen was de belo-

ning voor alle inspanningen van de twee vennoten. Helaas konden ze door 
geldgebrek niet overgaan tot de fabricage in serie. 

Andre Lemardele en Marcel Perrin zochten toen naar kapitaal. De lang  te 

gane weg voerde hen achtereenvolgens naar Monet-Goyon, naar Terrot, naar 

zovele weigeringen. Zo eindigde datgene welke had kunnen uitmonden  tot 

vernieuwing van de naoorlogse Franse motorfietsindustrie. Al met al zijn er 
slechts twee prototypes gebouwd. 
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Sublime 1947 

Verticale twee cilinder, viertakt kopklepper, 349 cc, boring 58 mm, slag 66 mm, magneet-

ontsteking van het merk Magneto France, Amac carburateur, vierversnellingsbak, over-
brenging met ketting, starten met kickstarter, voor telescoop vering, plunjervering achter, 

voor en achter trommelrem, bandenmaat 3.25 x 19 voor en 3.50 x 19 achter, snelheid  130 

km/uur 



 

Soyer 
Vertaling: Henk Kaajan 

 

Nadat hij activiteiten had gehad in de luchtvaart en in de schouwburg (hij 
was een tijdlang de impresario van Vedrines ) vatte meneer Soyer het idee op 

om zijn eigen motorfiets op de markt te gaan brengen. Dit resulteerde in 

1921 tot de leuke 250cc tweetakt met gescheiden smering in het onderste 
carter en een verzorgde afwerking. De slogan van Soyer was: Eenvoudig, 

Robuust en Elegant, maar zoals bij zoveel van die kleine motoren uit dat tijd-

perk was het frame zwak en breekbaar. Het was ontworpen met als doel 
mooie lijnen te volgen, hetgeen soms onverenigbaar is met de weerstand van 

het materiaal. Zo kwam het dat Robert Sexe rijdend op deze machine zijn 

frame brak gedurende de Tour de France van 1921. 
Vervolgens werd de firma beroemd met zijn 500cc en vooral 350cc eencilin-

ders met bovenliggende nokkenas afgeleid van de befaamde Engelse Chater-

Lea motoren volgens de patenten van Slater. 
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Soyer 1921 

Eencilinder tweetakt met gescheiden smering, cilinderinhoud 250cc, boring 69 mm, slag 
70mm, carburateur Soyer, magneet Salmson, losse versnellingsbak met twee versnel-

lingen, overbrenging ketting-riem, hielbanden, achterrem op de riempoelie, snelheid 70 

km/uur. 
De linkerkant van het blok op pagina 28 



 

In het schuurtje bij Christ de Graaf 
Als interviewer kom je nog eens ergens. Nu in Zevenbergschen Hoek. 
Voor degenen die niet weten waar dit ligt: nog net in Brabant, vlak bij de Moer-

dijkbrug.  Het is het land van de klei en dus van de akkerbouw.  Dorpen zijn een 

lintbebouwing, alle huizen aan beide zijden  van de dijk.  I.v.m. de aanleg van de 

hogesnelheidslijn moesten er  100 huizen opgeofferd worden en de families een 

andere woning of bouwgrond geboden worden. En de familie de Graaf was ook 
een van de slachtoffers. Gelukkig had de gemeente een stuk grond  achter de 

lintbebouwing waar eenieder naar eigen ontwerp een woning mocht bouwen. 

Resultaat: een schitterend  eilandpark  met vrijstaande woningen en bij Christ 

met een ruime werkplaats. Ik geef  Christ het woord.  

Van:  Wil Streep 

Ik zal eerst mijzelf voorstellen: ik ben 60 jaar, getrouwd met Riet en heb een 

zoon en dochter en ben 2x opa (mijn grootste geschenk).  De meesten van 
jullie kennen Riet en mij wel van de beurzen en de ritten, zoals wij daarvan 

ook al behoorlijk veel clubleden kennen. Samen met Riet heb ik motor gere-

stapt en vele tochten samen gemaakt op de Moto Guzzi, maar deze staat nu 

toch echt te koop. 

 
Riet woonde in Zevenberg-

schen Hoek en ik vlakbij in 

Prinsenbeek. Haar vader had 
een garage, kraanverhuur- en 
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een garage, kraanverhuur- en 

bergingsbedrijf. Dus te pas en 

te onpas en ook bij nacht en 
ontij helpen, ongeacht de lief-

de.   Daar heb ik veel geleerd.  
Na de middelbare school ben 

ik 7 jaar bij de Koninklijke 

Marechaussee geweest, vooral 
als transportbegeleider op de 

motor en vanwege overplaat-

singen diverse malen met Riet 
verhuisd. 

Daarna ruim 20 jaar bij Hen-

planner en transportmanager 

en in 2000 ben ik overgestapt 

naar de gemeente Breda als 
wagenparkbeheerder. 

Vrachtwagens en motoren vor-

men de rode draad voor mijn 
liefde voor techniek en mijn hobby. 

Mijn werkplaats (bedoeld als garage ) is 4x6 m en voorzien van water, elek-

Christ in zijn domein. Op de hefbrug de AX. Rechts 

een mooie vooroorlogse draaibank. 



 

tra verwarming, radio, een eigengemaakte hefbrug, een eigenbouw pers en  
een peinskruk. 

Door de jaren heen heb ik een voor mij ruime complete technische uitrusting  

opgebouwd. Ik heb ook een eigengemaakte straalkast voor stralen en glaspa-
relen. De eenvoudige maar goed te gebruiken vooroorlogse draaibank heeft 

mijn zoon van mijn schoonvader geërfd, maar staat bij mij voor gebruik. 

Elektrisch lassen doe ik zelf en heb daarvoor dan ook een cursus gevolgd. 
Het liefst zoek ik naar oplossingen en probeer daarvoor hulpstukken uit te 

vinden en te maken .  

Vele kleine onderdelen bewaar ik in wijnkistjes die ik aan de kopse kant met 
schoolbordenverf zwart geschilderd  heb en met een krijtje aangeef wat erin 

zit. 
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Over mijn ervaring met oude motoren het navolgende: 

Na het bouwen van mijn huis ben ik, om iets te doen te hebben buiten mijn 

werk, gaan zoeken op internet naar een oude motor. Daar kwam ik een in-
complete Peugeot TC 4 175cc, 2takt , tegen voor een schappelijke beginners-

prijs.  In die periode, 2004, ben ik ook lid geworden van de CFM want hulp 

had ik echt nog nodig en heb die ook gekregen. Vooral van de kennisdelen-
dagen ben ik veel wijzer geworden. Deze Peugeot staat nu 90% gerestaureerd 

Een blik in het schuurtje met links de Peugeot P107. Daar heeft Christ vele ritten mee 

gereden. In het midden blok en versnellingsbak van de Gnome & Rhône AX2. 



 

in de schuur. Hopelijk loopt hij dit voorjaar eindelijk. 
Tijdens het zoeken naar onderdelen kwam ik een paar andere machines  te-

gen die compleet waren en die kon ik niet laten staan. De meeste clubleden 

kennen dat wel. 
Ik heb een aantal motoren gehad en toch weer verkocht, te weten: een Peuge-

ot P108 , een New Map 175 cc met AMC blok, een Terrot BMA en een Peu-

geot P110. 
Ik heb een Peugeot P107 en een Gnome & Rhône AX2 rijdend en verder 

staan de TC4 en een Peugeot P102  rustig aan de kant.  

Ik ben bezig met de restauratie van een Peugeot P210 , waarvan ik ook regel-
matig verslag doe in de Peu de Tout. Het verhaal staat overigens ook onder 

diverse malen een verslag in de Peu de Tout gestaan .  

Op de foto is een compleet gerestaureerd reserveblok en ook de motor te 

zien. 
Mijn lievelingsmotor is 

de Peugeot P107 maar ik 

rij het meeste op de 
Gnome &  Rhône AX2.  

Die motor past beter bij 

mijn postuur.   
Ik rij ongeveer 1500 km 

per jaar, een enkele 
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per jaar, een enkele 

VMC rit, de CFM rit en 
in de regio met cluble-

den, of als het uitkomt 

op de zondagochtend 
samen met mijn zoon, 

rustig door de polder 
tuffen. 

Zoals jullie weten ben ik 
sinds kort bestuurslid 

van de CFM, secretaris, 

omdat ik vind dat je ook 
actief moet zijn in je 

club. 

Medeleden, bovenstaand 
een idee van wie ik ben 

en wat ik doe. Ik wens 

jullie veel plezier toe 
met onze gezamenlijke 

hobby. 

 
Christ de Graaf 



 

 

 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. 

(commerciële advertentie) 
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Vooraf prijsopgave, billijk tarief. 
Bellen tussen 18.30 - 19.30 uur 

Reproductie Terrot remschoenen 

 

Van Marcel Bruls kwam de volgende tip: 
 

Weer nieuw verkrijgbaar: reproductie remschoenen voor Terrot met trommel 

Ø170 mm, breed 20 mm (passend voor mijn Terrot HST)  
Worden kaal geleverd dus zonder garniture. Geen probleem want er zijn in 

Nederland voldoende rem- en frictiespecialisten te vinden.  

  
http://www.atp-auto-moto.com/boutique-en-ligne 

 

 
Marcel Bruls, Geleen 



 

In het Museum van Jos Nuyts 
Door: Christ de Graaf 

 

Net voor de kerstdagen viel  op het secretariaat de uitnodiging in de mail 
voor een open dag in het weekend van 28 en 29 december bij ons clublid Jos 

Nuyts. Helaas te laat om grootschalige bekendheid aan te geven.  Na, aan de 

verplichtingen van de Kerstdagen voldaan te hebben, was dit voor ons wel 
een leuk uitje op zondag. Even voor de duidelijkheid:  

Jos is een Belgische clublid en woont in de regio Peer in de Kempen op ca. 

50 kilometer onder Eindhoven. We treffen Jos jaarlijks in Rosmalen en ook 
in het Limburgse is Jos een goede bekende. 

Ons uitstapje werd dus een buitenlandse trip. 

Achter het huis heeft Jos recent een leuk en knus museum gebouwd waar een 
tiental oude motoren staan opgesteld. Verder is alles in oude ambiance, inclu-

sief een zithoek rond de kachel om in alle rust de beslommeringen rondom 

restauraties te kunnen overpeinzen.  
Er staan een aantal motoren  van het Belgische merk Gillet opgesteld en 
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Een blik in het museum van Jos Nuyts 

naast diverse Engelse motoren is ook het oude Franse materiaal  vertegen-

woordigd met 4 flattankers, te weten  Magnat Debon,  Automoto, Ultima en 
Stella. De fraai gerestaureerde vuurrode Stella  bleek van een vriend, maar 

zorgde samen met een knalgele Heinkel scooter voor prima kleurbeeld van 

het totaal. En dan samen met alle oude decoraties is het een leuk ingericht 



 

geheel. 
We waren er rond 14.00 uur en toen werd het lekker druk. De meesten kwa-

men wel uit de regio, maar enige kwamen zo eind december toch op de oldti-

mer motor. 
En dan volgt onder het genot van een kopje koffie het gesprek met deze en 

gene. 

 

En zo zit je voor je het weet midden in een technische gesprek over  diverse 

zaken van Franse motoren. De vragen zijn in tussen via de mail beantwoord , 
inclusief het informatie formulier voor nieuwe leden . 

Je weet nooit, maar we moeten toch iets doen om ons ledenaantal in stand te 
houden. 

Na een gezellige middag zijn we weer huiswaarts gegaan, maar voor de grens 

hebben we toch eerst een lekkere puntzak frites bij de frituur gehaald.   
Al met al, voor herhaling vatbaar en zeker voor de open dag 2014 aan te be-

velen. 

 

Christ en Riet de Graaf  & Theo en Josien Avontuur. « 
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Diverse Franse motoren in het museum van Jos. 



 

Nieuwe leden en hun motor 
 
Regelmatig nemen we contact op met nieuwe leden om zich met hun motor 

voor te stellen. Dit keer heeft Balt Oskam een stukje geschreven. 

 

Balt  Oskam met Dresch bicylindre 500 van 1930 

 

Toen ik 16 jaar werd (1958) kreeg ik van mijn vader een MATCHLESS G3L 

uit een dump. 
Deze moest ik restaureren zodat ik na mijn 18e jaar een vervoermiddel zou 

hebben. Na een half jaar was het gedaan en met een oefenbewijs kon ik rij-
den. Het restaureren bleef mij trekken. Ik heb inmiddels 10 oldtimers van 

wrak tot nieuw staat gebracht, meest T en A Ford. 

In de jaren 1980-90 bezocht ik regelmatig oldtimerbeurzen/markten. Daar 
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zag ik een voor mij onbekende motor, een DRESCH. Op het oog in goede 
oorspronkelijke staat, compleet (op de benzine dop na). Hij heeft 25 jaar op 

een droge zolder gestaan maar is nu aan de beurt om te restaureren. De reden 

 



 

van aankoop zijn een aantal details: verend stuur, 6 platte veerbladen op 
elkaar zodat de berijder geen RSI polsen krijgt. Er zaten 3 klokken in een 

plaat boven de benzine tank: tijdklok met Dresch in de wijzer plaat, kilome-

terteller en ampèremeter. Geen rond buizen frame maar plat stalen frame, net 
als mijn NIMBUS. Heeft cardan aandrijving. 

De motor is een 500 cc tweecilinder, geen losse cilinderkop, maar vier grote 

schroefdoppen om bij de kleppen te komen. Drie versnellingen, rechts naast 
de tank, weegt 160 kg. 

Oorspronkelijk zwart met een brede rode bies over het frame. De motor was 

over geverfd met zwarte verf zodat de dikke rode bies (11 mm) niet meer te 
zien was. Met fijn schuurpapier heb ik de laatste verf laag eraf gehaald zodat 

de rode streep weer grotendeels zichtbaar is. 
Ik ga voor authenticiteit, heb het stukje uit Oldtimer-Praxis gelezen en maak 

de motor alleen weer lopend. De bedrading en rubber delen vernieuwen, ver-

der een beetje olie er over. 
Dat ik lid ben geworden van de CFM is ook om advies en/of hulp als ik vast 

loop. 

Wie weet er een benzine dop, doorsnee 45 mm, met inwendig schroefdraad? 
Als de motor klaar is kom ik zeker op een rit/meeting. Wil je meer weten kijk 

op de site: Les motos Dresch. (http://t2frx3.online.fr/dresch.htm) 

 
Balt Oskam 
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Door: Jos de Jager 

 
Al heel wat jaren organiseert de Franse Confré-

rie des Vieux Clous een meerdaagse tocht in 

Noord Frankrijk. 
Deze tocht, de Fransen spreken over een balla-

de, start op vrijdagmorgen om 9.00 uur en ein-

digt op zondagmiddag. 
Op vrijdagmorgen is het verzamelen in Lambersart, een stadje naast Lille, 

daar worden de routepapieren uitgedeeld en het motornummer, vervolgens 

naar het rendez-vous met het Engelse contigent deelnemers waarvan de 

mers is dan circa 60 a 70 motoren. De lunch wordt gezamenlijk gebruikt. 
Daarna gaat het individueel of in zelfgekozen groepje naar de plaats van 

overnachting. 

In voorafgaande jaren was dit of een hotel, bungalowpark of andere goede 
groep accommodatie. 

Het diner is ter plaatse. De volgende morgen, na het Franse ontbijt wordt de 

zaterdagtocht verreden door het fraaie maar onderschatte Noord Franse land-

Rijden in Frankrijk met een 
Franse motor 
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zaterdagtocht verreden door het fraaie maar onderschatte Noord Franse land-

nabij de overnachtingsplaats. 

Op zondag wederom een rit, nu naar het startpunt Lambersart waar naar goed 
gebruik de tocht wordt afgesloten met een maaltijd en er een herinnering aan 

de tocht wordt uitgedeeld, alsmede de jaarlijkse poster, kortom een perfecte 

afsluiting van weer een geslaagde tocht. 
 

Zelf heb ik de tocht meermalen met mijn New Map 1929 gereden, gelet op 

de rustige Franse wegen is dit geen enkel probleem. Dit jaar zal ik echter op 
een ander motor rijden ter voorbereiding op de drieweekse Tour de France 

voor klassieke motoren. 

 
Verdere wetenswaardigheden: 

 
 Er wordt uitsluitend met klassieke motoren deelgenomen 

 De verdeling Frans / Engels is ca. 50/50% 

 
routekaarten, bezemwagen, motorbegeleiding, 2 overnachtingen, 

2x ontbijt, 2 x diner, 2 x lunch en de afsluitende maaltijd, allen 



 

inclusief drank bij de maaltijden en een herinnering. 

 Er wordt totaal ca. 600 km gereden. 
 Vaak tijdens een rit een leuke locatie bezoeken, bv. museum 

 Het rijgebied is (Nord) Pas de Calais. 

Ballade Confrérie des Vieux Clous, een meerdaagse tocht in Noord Frankrijk 

25 

 Het rijgebied is (Nord) Pas de Calais. 

 Prima mede deelnemers. 
 Voor 2014 is ballade op 16-17 en 18 mei, overnachtingen in de 

buurt van Salperwick. 

 Ik zal graag leden van de CFM helpen bij deze ballade 
Voor verdere informatie of het toezenden van inschrijvingsformulieren of 

 

 
Jos de Jager  -  dejagerj@quicknet.nl  -  0224-215881 



 

Kennisdelendag 29 maart in Oosterhout 
 

Evenals vorig jaar zal de Kennisdelen dag in het voorjaar worden gehouden 

en wel op 29 Maart 2014 in Oosterhout. 
 

Het eerste onderwerp van deze keer is: Schroefdraad, bouten en moeren. 

Verzorgd door Wim Janssen en Henk de Bruijn. 
 

Tweede onderwerp is dezelfde formule als vorig jaar: namelijk kennisdelen. 

Het met elkaar uitwisselen van ervaringen en/of problemen bij het restaure-
ren 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. 

 
 

Er is plaats voor 14 deelnemers 

We noteren 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: 

26 

U kunt zich aanmelden bij: 

Christ de Graaf 

Tel: (0168) 45.30.57  Email: info@clubfransemotoren.nl 

Uit een advertentie van Soyer: de 250 cc tweetakt uit 1921 



 

VOORWAARSCHUWING SLEUTELDAG 2014 
Omdat de behoefte aan een Sleuteldag was gedaald, is er voor gekozen deze 

Sleuteldag om de twee jaar te houden. Opzet van de dag is dat leden de werk-

zaamheden aan hun motor uit kunnen (laten) voeren die zij thuis niet kunnen.  
 

Dit jaar bent u weer aan de beurt om te lassen, buigen, plaatwerken, slijpen, 

polijsten en parelstralen. Verder is er natuurlijk veel onderling contact en is 
er de mogelijkheid tot  het uitwisselen van kennis en advies. Een bijzonder 

interessante dag. 

 
De Sleuteldag zal wederom gehouden worden bij Marius Brouwer in Hattem 

op 11 oktober. Deze datum kunt u alvast in uw agenda zetten. 
De Sleuteldag gaat door bij een deelname van 20 leden. 

 

U ontvangt allen t.z.t. een deelnameformulier. Dit formulier dient voor 3 ok-
tober in bezit te zijn van Ton Dorland. Op 3 oktober wordt besloten over het 

wel of niet doorgaan. 

Laten wij deze unieke service van een clublid niet verloren laten gaan!!   
 

Het bestuur CFM 
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Soyer 250, zie artikel Henk Kaajan op pagina 15 



 

Aanvullingen en verbeteringen op de ledenlijst 

17 februari 2014 

 

Nieuwe leden: 
201310-01 T.C.M. Luites, Hoevenseweg 34, 5017 AE Tilburg. 

 (013) 544.17.05   t.j.luites@home.nl 

 
201311-01 B. Oskam, Kerkweg 149, 2941 BJ Lekkerkerk. 

 (0189) 66.55.95   baltoskam@hetnet.nl 

 
201401-01 G.A. van der Grift, Langstraat 235, 6691 ED Gendt. 

 06  51 12 25 11   p.de.jong-e7f@kpnplanet.nl 

 
201401-02 P. Depaepe, Pontweg 71, 9890 Asper, België. 

 patrick.de.paepe1@telenet.be 

 
201401-03 L. Verheyen, Hoogstraat 83, 2861 OLV Waver, België. 

 0032 15 75 33 79   louis.machien@skynet.be 
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De linkerkant van de 250 cc Soyer uit 1925. Zie ook het artikel op pagina 15. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
29 maart 2014 Kennisdelendag CFM Oosterhout 

 
14 juni 2014 Open dag DC Oosterhout 

 

13-14 sept 2014  Jaarrit CFM in Raalte 
 

27 september 2014  Nationaal Veteranentreffen Woerden 
De CFM is weer aanwezig met een clubstand. 

 
11 oktober 2014  Sleuteldag Hattem 

 

Agenda 

CFM evenementen 2014 
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25 oktober 2014  Jaarvergadering Kootwijkerbroek 

Tijdens de beurs in Kootwijkerbroek. 

 
 

Beurzen/evenementen 2014 

Elke DERDE Zondag van de maand. 
Le Club du Vieux Guidon 

met 31 juli. Replonges - 4km van Mâcon (F) 
 

Zaterdag 29 maart 2014 Motormarkt Hardenberg 
Sportpark " De Boshoek", Rijksweg 34 Ommen - Coevorden. 

Open 8 tot en met 16 uur. Entree: Euro 4,00. 

Internet: www.motormarkthardenberg.nl 
 

Maandag, 21April 2014, (tweede Paasdag) Nationale Tweetaktdag, 
Moergestel 

Toerrit (80 km) en onderdelenbeurs. Kosten Toerrit Euro 8,50 

Vooraf inschrijven via website. (http://www.2taktdag.nl) 
 

Zondag, 27 April 2014, 8e Oldtimerbeurs Hamont (B) 



 

Open van 09:30 uur tot en met 17:00 uur 
Middenweg 10, Hamont België 

Internet: http://www.oldtimerbeurs.be 

 
Zaterdag 10 Mei 2014, Motor- en Bromfietsbeurs Barneveld  

Markthal, Baron van Nagelstraat 158, 3771 NC Barneveld 
Industrie terrein "de Harselaar" 

Incl. toerrit motoren en bromfietsen (ca. 50 km) 

 
Website: http://www.mbbb.nl 

 
31 Mei en 1 juni 2014  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 

 

28, 29 Juni 2014: BOM's VETERANEN TOUR 2014 (B) 
Tweedaagse toertocht Berlare  Houffalize  Berlare 

over 650 km voor pre-60 motoren. 
Voorinschrijving verplicht. 

Website: http://www.bomberlare.be 

 
Zondag 10 augustus 2014, De 17e fameuze AA-BEECKRIT 
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Zondag 10 augustus 2014, De 17e 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 

 

La Vie de Moto: http://www.lva-moto.fr (Tab: Agenda) 
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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. 


