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Colofon 
 
‘Un Peu de Tout’ is een uitgave van de Club Franse Motoren en verschijnt  
vier maal per jaar. 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Wil Streep, Zoelenseweg 1, 4003 EK Tiel. (0344) 68.20.21 
Secretaris: Christ de Graaf, De Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek 
 (0168) 45.30.57 
Penningmeester: Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 
Techniek: Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 36.13.52 
Webmaster: Paul Jonkman, Zonnenbergstr. 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek  
 06-10.12.11.48 
  
Secretariaat/evenementen: 
CFM t.a.v. het secretariaat, De Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek 
Email: info@clubfransemotoren.nl   (0168) 45.30.57 
 
Documentatiecentrum: 
Rien Neels, bezoek op afspraak (0416) 31.20.01 of (06) 36.20.00.14 
Email: CFM-DC@tele2.nl 
 
Aanspreekpunt voor technische vragen: 
Ton Dorland, (0341) 36.13.52   Email: tondorland@kpnplanet.nl 
 
Ledenadministratie + verzending "Peu": 
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17, 7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06 
Email:  info@clubfransemotoren.nl 
 
Contributie: 
• De contributie bedraagt:  €20,=  (of € 30,= voor 1½ jaar na 1 aug van lopende jaar) 
• Bankrek.nr: NL 39 RABO 03.77.32.84.80 t.n.v. CFM, Helmond 
• BIC:  RABONL2U 
Lid worden of lidmaatschap beëindigen kan gebeuren door  contact op te nemen met 
de ledenadministratie. 
 
Redactie: 
Paul Jonkman, (06) 10.12.11.48,  E-mail: cfm.redactie@gmail.com 
•  Advertenties: € 32,50 per ½  blz per jaar; tarieven en voorwaarden op aanvraag 
 
Website:  
clubfransemotoren.nl   (email: info@clubfransemotoren.nl) 
 
Mijn CFM: 
Toegang tot het afgesloten gedeelte van de website. Inloggegevens zijn bij 
aanvang van het lidmaatschap ontvangen. Kwijt? Neem contact op met de  
redactie, bij voorkeur per e-mail. 
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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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Motofielen 
We hebben het rittenseizoen er weer bijna opzitten en we trekken ons terug 
in onze hobbyruimte. Zo stel ik me voor dat het zal gaan richting 2015. In de 
tuincentra staan de kerstartikelen alweer klaar. De laatste parasols worden in 
de aanbieding gedaan. En zo zit de mens in een regelmaat gevangen. Soms 
lijkt dat hinderlijk maar toch geeft ‘t ook een hoop houvast. 
Zo lijkt het ook wel een beetje te gaan met de Club Franse Motoren. Er is 
een Jaarvergadering, een Jaarrit, een Sleuteldag, Woerden en alles ging zoals 
het was en iedereen deed zijn plas. Schijn bedriegt: er is een andere webre-
dactie, het bestuur is van samenstelling gewisseld, enkele rollen zijn veran-
derd en Christ de Graaf is er vers bijgekomen. Hij is ook flink betrokken in 
het sleutelwereldje en kent het Vlaamse smaldeel der leden goed. De verga-
deringen lopen goed, er zijn frisse ideeën. De PR-commissie vertegenwoor-
digt ons prima. 
En jij, als lid van onze vereniging, hebt me toch verbaasd. En als jij het niet 
was, dan toch een heel stel clubgenoten. De vereniging bestaat al bijna 25 
jaar en was destijds opgericht om kennis te delen in een “netwerk” van lief-
hebbers met dezelfde belangstelling. Informatie delen was toen een intensief 
proces (telefoon, brief, clubblad, zelfs de fax. . . ) Deze informatievoertuigen 
zijn bijna volledig begraven en vervangen door de nieuwe media. De vereni-
ging kon dus best worden opgeheven en verder gaan als internetadres met 
een afgeschermd ledenbestand. Voor de mensen die dat volgen: maak een 
Facebookpagina en we zouden onbegrensde mogelijkheden onder handbe-
reik hebben. En toch wilde jij dat niet. In ieder geval wilden WE dat niet. 
 Voor een deel snap ik dat heel goed. Er is een oudere groep leden die weinig 
op heeft met computers en liever iets op papier ontvangt. Deze groep wordt 
trouwens snel kleiner. Ik verkeek me echter op een ander effect. Mensen wil-
len met elkaar in contact komen in de echte wereld met echt papier, echte 
foto’s, echte braadworsten en echte motoren. Natuurlijk weten we allemaal 
wel de weg te vinden als we naar een onderdeel zoeken. Het nieuwe werk-
woord daarvoor is iedereen wel bekend: “even googlen”. Zelfs het laten be-
zorgen vanuit Frankrijk wordt gedaan zodra het profijtelijk is. Maar we wil-
len een echte club zijn met mensen die elkaar af en toe wat te vertellen heb-
ben. Dat laten we niet los. We zijn belangstellend naar elkaars gezondheid, 
gezin, voorspoed en tegenslag. En dat doen we nog niet zo snel in de virtuele 
(computer-)wereld. Ik verdien mijn geld dankzij de computerwereld maar ik 
doe zelf ook niet mee aan die virtuele gekkigheid. Of praat ik nu als een ou-
we man? 
Dat je weer een clubblad in de bus krijgt is ook wel te danken aan diezelfde 
computerwereld. Ik heb de taken als samensteller van de Peu de Tout op me 
genomen. Ik was al webredacteur en soms is dat een handige combinatie. De 
techniek helpt enorm en de taak is voor mij nog te behappen. Het is wel de 
bedoeling dat leden artikelen aanleveren. Dat gebeurt. En toch voelde ik me 
een beetje schuldig dat ik niet bij de Jaarrit aanwezig kon zijn. Want dan had 
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ik ook een stukje kunnen schrijven voor de Peu. En ik heb dus afgeleerd om 
naar dat gevoel te luisteren. Dat moet nu toch echt een ander doen. En liefst 
niet de organisator want die heeft al genoeg gedaan. In de echte wereld moe-
ten we wat voor elkaar over hebben, ook echt eens iets laten horen en zo dus 
wat doen om de club te laten voortbestaan. Tot nu toe gaat dat heel goed. 
Maar denk er niet te licht over, het kan snel veranderen. 
Terug naar het ritme en de regelmaat. Mij bereikte me het bericht dat Henk 
Westerhof in het ziekenhuis verbleef. Inmiddels is hij weer thuis en probeert 
hij zijn normale ritme weer op te pakken door lekker te klussen. Wim, mede-
oprichter van de club denkt ook met jaloezie aan de gezondheid van veertig 
jaar terug. Onze voorzitter Wil zou wel een setje jong gebruikte longen wil-
len hebben, googlen zal niet veel opleveren. Ton (uut Putt’n) loopt geen ma-
rathon meer maar de motor moet hij toch wel aan kunnen schoppen. Ik sla 
vast iemand over….. Van anderen hoor je nooit of pas veel te laat iets. Laat 
een ieder zich gesteund weten door een  motorclub die betrokken is bij het 
lief en leed van deze grote familie van Franse motofielen. Laat maar wat van 
je horen als je er behoefte aan hebt.  Paul ◄ 

Contact via de CFM-website 
Hallo, kunt u mij zeggen waar ik meer info over een Automoto 250 cc 1929 kan 
vinden? en evtl onderdelen? kickstarter is kapot .... 
 

Zo treffen we nog wel eens en mailbericht aan in ons postvak. De vraag is 
snel gesteld maar het antwoord is lastig. In dit geval heeft de webbeheerder 
het volgende geschreven:  
“ Dag Adrie. De meest logische weg is natuurlijk om te zoeken op internet. 
Ook de CFM site heeft veel werk gemaakt om documentatie vindbaar te ma-
ken. De Club Franse Motoren heeft verder een documentatiecentrum met 
duizenden documenten. Maar ik denk dat jij niet zo zeer geïnteresseerd bent 
in de historie maar meer over info voor reparatie van je motor. Een kickstar-
ter vinden zal je alleen lukken door kennis te maken met mensen die een ver-
gelijkbare motor hebben of die in wat onderdelen handelen. Dat doen die 
mensen altijd uit liefhebberij. Er zijn niet zoveel liefhebbers van een Automo-
to in Nederland. 
Ik ga je niet aanraden om lid te worden van de CFM. Je moet er zin in heb-
ben om contacten te leggen met andere liefhebbers. Die kunnen je vervolgens 
soms verder helpen. 
Ik stuur dit antwoord ook naar Rien. Hij is beheerder van het documentatie-
centrum.  Misschien heeft hij nog een tip. Veel plezier met je hobby”. 
 
En natuurlijk had Rien een pasklaar antwoord:  
 
“Beste Adrie. Aiglon, Automoto hebben tot de groep Peugeot behoord. Ik ga 
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er maar voor het gemak vanuit de het motorblok een 4 tact zijklepper is. 
Dus zou het zou maar kunnen zijn dat een kickstarter van een Peugeot blok 
ook past. 
Maar in documentatie lees ik ook dat Automoto nog al eens “vreemd” ging 
met de motorblokken=> JAP [engels!!]; Blackburne [Engels]; Aubier et 
Dunne; en eigen blokken van Peugeot. 
Van belang is om te weten welk motorblok is gemonteerd  geweest zodat voor 
dat specifieke motorblok gezocht kan worden.  
Après guerre la firme eût du mal à redémarrer et se recentra sur le cycle de 
qualité.  
Ce n´est qu´en 1923 que réapparaît une petite 100cm3 2 temps, fort soignée 
et mécaniquement intéressante. Modifiée l´année suivante, puis déclinée en 
125 et 175cm3 à 2 et 3 vitesses, cette petite machine marque le retour sur 
scène d´Automoto, qui ne cessera ensuite d´étoffer sa gamme avec des 250, 
350 et enfin 500cm3 en 1927 (Latérales et Culbutées, à boites séparées 
(Cambell ou Wariants) ou bloc moteur, dans ce cas d'origine Peugeot, sem-
ble-t-il). 
Des Blackburn, Jap, Chaise et - bien sur - des Automoto prendront place 
dans les excellentes parties cycles maison.  
Résolument destinées à une clientèle aisée, et fortement attachée à leur répu-
tation de qualité, les Automoto jouissent d´un très haut degré de finition, qui 
les rendent chères à une époque de troubles économiques. Rien”  
 
Wij denken dat hier een belangstellende met veel aandacht is voorzien van 
een zorgvuldig antwoord. Vind je niet...   Het CFM-bestuur ◄ 

Een vluchtig lid 
Ik ben Ron van den Berg en nog maar sinds kort lid van de CFM en heb het lid-
maatschap ook alweer beëindigd. Ik zal uitleggen hoe een en ander is geko-
men. Het begint met een  kennis van mij die in Frankrijk woont. Hij heeft een 
Peugeot 57 TS uit 1957. Nu is deze nog in redelijke staat zoals U op de foto’s 
wel kunt zien maar het ontbrak ons aan informatie om hem weer draaiende te 
krijgen  

Zo kwam bijvoorbeeld de volgende vraag:  er zitten bijvoorbeeld twee carbu-
rateurs bij maar welke  hoort er nu op? En zo zij er nog wel wat kleine pro-
bleempjes die opgelost moeten worden, maar dat is de hobby. Nu klink het 
misschien gek maar we konden in Frankrijk niet meteen de informatie vinden 
in de vorm van een “Revue Technique” over de motor. En inmiddels had ik 
op internet gezien dat er hier een Club Franse Motoren, kortweg CFM, be-
staat. Met een archief waar, als je lid bent, kunt rond zoeken of er informatie 
voor handen is. Nu ben ik er nog niet aan toegekomen om eens naar het ar-
chief te gaan om er te gaan zoeken. Dat wegens tijdgebrek.   
 
Maar wat gebeurt er nu in Frankrijk? 
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Op één van mijn reizen weer op weg naar huis kom ik door een stadje en zie 
op een gevel ‘’Peugeot Motos” staan en ik gestopt en naar binnen en de win-
kelier geprobeerd uit te legen Wat mijn vraag is. 
Ik spreek totaal geen Frans, dus U kunt zich wel voorstellen hoe dat gegaan 
is. Maar ik was er inmiddels achter gekomen dat hij wel wat informatie over 
de motor had in de vorm van een soort “Revue Technique”. Want wat later 
bleek was de man al jaren in het vak zat. Hij had de motor in het verleden 
verkocht via de winkel maar was in de loop der tijd over gegaan richting de 
bromfiets. 
En dat is niet zo gek want tot op heden mag je in Frankrijk nog op een 125 cc 
motor rijden zonder specifieke motor rijbewijs (is mij later verteld). Maar 
hoe nu verder nu ik dit allemaal wist want hij vroeg aan mij wanneer ik weer 
terug zou komen, want dan had hij de tijd om het ondertussen uit printen.  
Goede raad was duur ,want ik wist het.  Maar de oplossing was snel gevon-
den. Ik de stad in en een USB stick gekocht en in een juist gefrankeerde een 
envelop gedaan.  
Zijn gezicht klaarde helemaal op met deze oplossing en zo had hij de tijd om 
het op de stick te zetten. Maar met de vermelding dat hij alles wat hij had aan 
gegevens over de Peugeot's tot 1995 (onder strikt geheimhouding ) op de 
stick zou  zetten. Zie  de vijf mooi gescande documenten op “Mijn CFM”, 
Artikelen (Downloads). 
Dus houd wat de zoek tocht betreft voor het vinden van de nodige informatie 
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voor mij hierbij op en heb ik mijn lidmaatschap om deze redenen weer beëin-
digd. 
Maar wilde mijn informatie toch nog met de vereniging delen nu de CFM het 
allemaal gaat digitaliseren. Ik draag het hierbij aan de club over. 
Er zijn nu dus vijf documenten meegestuurd waarvan ik dacht dat het interes-
sant is voor het archief maar 
daar naast heb ik nog 15 ande-
ren maar die gaan echt over 
bromfietsen dus ik weet niet of 
dat interessant is. 
Nogmaals ik hoop dat ik met 
deze informatie nog wat voor 
het archief kan betekenen. 
En de foto’s van de motor spre-
ken voor zich lijkt me. 
Mag ik U en de club veel goed-
heid en genot toewensen. 
 
Met vriendelijke groet.   
Ron van den Berg ◄ 
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In het schuurtje bij Wim Honkoop 
Stolwijk, jullie mogen mij zeggen waar dit ligt. Het was mij bekend van vroeger 
als kaasstad en ook dat het richting Rotterdam lag. Maar waar? Eerst de atlas 
bekeken  en dan de kreet oh ja en vervolgens met de Garmin ernaar toe. Het ligt  
vlak onder Gouda. Rondom alleen koeien te zien, veel akkers  en zeer hoog 
water in de sloten, echt een polder met laagveen. 
Aldus opgetekend door Wil Streep  

Wim woont vanaf zijn trouwen in hetzelfde huis waar vooral de schuur veel 
uitbreiding  heeft ondergaan. Zijn standaard  schuur van 5,0 x2,5m heeft hij 
uitgebreid met twee schitterende aanbouwruimten waarin zijn motoren zijn 
gestald. Onderstaand het verhaal van Wim. 
Ik ben Wim Honkoop, 70 jaar,  was getrouwd met Willy, mijn eerste grote 
liefde maar bijna alweer 10 jaar weduwnaar. Ik heb een dochter en een zoon 

en 4 kleinkinderen. Als 11 jarige jongen was ik al bij de dorpsbakker te vin-
den, en voor mij was het een logisch gevolg dat dat na de lagere school een 
vervolg zou krijgen het bakkersvak. Het is een mooi vak en daar hoorde na-
tuurlijk ook het bezorgen aan huis bij. 
Toen ik 16 jaar werd, was het feest want er werd een prachtige motorcarrier 
gekocht voor mij met een biefstukwarmer achterop. Ik vond het prachtig om 
daar mee door de buurten te scheuren, totdat ik een keer in een scherpe bocht 
met al het gebak kantelde en met de staart tussen de benen terugkwam. Ik 
kocht toen ook mijn eerste bromfiets,  een NSU. Daarna een RAP Rocky en 
een Typhoon. Wegens allergie moest ik helaas stoppen met het bakkersvak. 
Ik ben mijn rijbewijzen gaan halen. Na de brommers kwamen de motoren in 
beeld zoals een Sparta, een Zündapp en twee maal een Honda Dream met 
veel kinderziektes. Toen ik trouwde, en er kinderen kwamen, ben ik gestopt 
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met motorrijden en kocht ik een VW Kever. 
Motoren waren niet mijn eerste hobby. In de periode dat de kinderen  nog 
thuis waren,  was dat houtbewerking. Tot aan mijn VUT in 2004 ben ik 
vrachtwagenchauffeur geweest en maakte lange dagen. Mijn vrouw ontlaste 
mij zoveel mogelijk. Zij begreep heel goed dat mijn hobby’s veel voor mij 
betekenden. s ’Avonds bleef er weinig tijd over en was er weinig ruimte be-
schikbaar, dus dat gebeurde zoveel mogelijk in het weekend. In die periode  
heb ik een aantal meubelen  zelf gemaakt volgens antieke foto’s of gerestau-
reerd. Mijn woonkamer is eigenlijk niet groot genoeg om alles tot zijn recht 
te laten komen. 
Mijn houthobby heeft wel  geresulteerd in een klein museum met alle soorten 
houtbewerkings-gereedschap zoals tientallen soorten profielschaven en ge-
wone schaven, diverse handboren. Eigenlijk teveel om op te noemen. 
In 1989 werd ik heropstapper. Dat was het begin van mijn motorhobby en 
raakte het houtbewerken enigszins op de achtergrond. Ik kocht een Harley 
Davidson. Helaas werd deze motor een jaar later al  gestolen. Toen heb ik 
een Moto Guzzi California gekocht. Ik ben mij er toen op toe gaan leggen  
om er kunststof delen af te halen en dat na te maken in RVS of aluminium. Ik 
ben delen gaan maken waarvan ik vond dat de motor hier meerwaarde door 
kreeg. Bijzonder daaraan zijn de koffers die ik van hout heb gemaakt en 
waarin de gebogen lijn van de motor terugkomt. In 1995 is hij op de Moto 
Guzzi dag bij Greenib in Warmond uitgekozen als mooiste motor en heeft in 
het blad “Motor” gestaan. Toen volgde er een heel rijtje:  Moto Guzzi  Zigo-
lo, een Crescent-brommer met biefstukverwarmer (motor op de bagagedager 
direct achter je billen), een Triumph Bonneville, een Terrot,  een FN, een 
BMW en een Montesa. 
Op de Triumph rijdt ik het liefst, het maakt iets los bij mij. Meerdere cluble-
den zullen wel hetzelfde gevoel  hebben bij een bepaalde motor. 
Sinds het overlijden van mijn vrouw zijn de motoren naast mijn kinderen en 
kleinkinderen  de belangrijkste daginvulling. De werkschuur is dan ook vol-
ledig uitgerust zoals op de foto’s is te zien. Verschillende  technieken heb ik 
mezelf eigen gemaakt. Ik heb een antieke draaibank met bandaandrijving die 

ik aangepast heb. 
Het mooie van deze 
bank is, dat ik veel 
ruimte heb tussen het 
bed en de drieklauw, 
zodat ik er ook en 
groot onderdeel in 
kan zetten. Verder 
een Myford bankje, 
een houtdraaibank 
die ik vanwege ruim-
tegebrek ingekort 
heb en die ik ook 
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gebruik voor schuren slijpen en polijsten. Verder heb ik natuurlijk veel hand-
gereedschappen  Mijn motoren en werktuigenkennis heb ik vooral opgedaan 
door veel te lezen en goed te luisteren  naar anderen. Maar het allerbelang-
rijkste is toch wel geduld en doorzettingsvermogen. 
Voor ik het vergeet: het hok zelf is verwarmd en voorzien van een elektri-
sche takel, gas, elektrisch 220 volt. Wat ik echter mis is 380 volt kracht-
stroom.   
Restaureren en rijden: ik doe het beiden graag. Met motorvrienden uit de om-
geving rijd ik regelmatig een ritje alsook uiteraard de Jaarrit. Toch nog zo’n 
2000 km per jaar bij elkaar 
Ik hoop met het bovenstaande jullie een idee te hebben gegeven van wat mij 
bezighoudt. Ik wens jullie het zelfde plezier toe. ◄ 

Jaarrit CFM Raalte 4 en 5 september 2014 
Nadat  ze vorig jaar voor het eerst aan het CFM weekend hadden deelgenomen 
in het Brabantse Liempde waren Cor en Joke Seesink uit het Achterhoekse Zel-
hem zo enthousiast dat ze spontaan aanboden om het weekend van de CFM in 
2014 te organiseren. 
Ze hebben zich aan hun belofte gehouden en een geweldig weekend georgani-
seerd in het Overijselse Raalte, dus niet in hun directe omgeving maar op zo’n 
55 kilometer van hun woonplaats.  
Door: Ans Vink 

Omdat wij nog vakantie hadden arriveerden we al op donderdag rond de mid-
dag op de camping. Er is niemand aanwezig maar we zien een caravan, een 
auto met aanhanger en verstopt achter de caravan, onder een zeiltje, een oude 
motor. Dus we zijn goed en installeren ons voor het komend weekend.  Het is 
genieten,  het zonnetje schijnt,  wat willen we nog meer.  Er zijn er meer die 
er een lang weekend van willen maken want in de loop van de middag arri-
veerden er nog een paar, de twee Wimmen uit de omgeving van Gouda en 
Ben Dirks met zijn vrouw.  In de vroege avond  hoorden we een luid ronkend 
voertuig  aankomen. Het zijn Cor en Joke met een luchtgekoelde 6 cilinder 
Magirus vrachtauto uit 1962 met daarachter nog een aanhanger. Er is gelijk 
een en al activiteit, er worden grote partyparasols opgezet , er komen stoelen 
en tafels van de aanhanger en voor het donker is brandt de feestverlichting.  
Omdat Cor en Joke  vrijdag nog even naar een andere bijeenkomst wilden 
om hun gezicht te laten zien zijn ze nu de zaken al aan het regelen. Laat op 
de avond arriveert de familie Koolen uit Kaatsheuvel met caravan die via de 
kortste omweg de camping in Raalte gelukkig  hebben weten te vinden. Ver-
der heeft Jan  het gelukkig  goed geregeld want morgen wordt zijn motor per 
koeriersdienst (familiedienst)  bij hem afgeleverd op de camping.  Tegen el-
ven is het rustig. 
Vrijdag rond negen uur is er al weer redelijk wat bedrijvigheid, de een gaat 
naar het dorp de ander poetst zijn motor en er werd wat gebromd door Ben 
Dirks op zijn Terrot brommertje, een geweldig leuk machientje dat hij mee 
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had  gebracht om boodschapjes mee te kunnen doen. Het toeval wil wel dat 
de auto van Ben wel is gesignaleerd in Raalte maar niet de Terrotbrommer!!  
In de loop van de middag en avond komen er meer CFM leden binnendrup-
pelen voor het weekend, o.a. een tweetal  stoere rijders op een Franse  motor, 
de een uit het Groningse Oosterwold en de ander uit het Gelderse Wagenin-
gen. Gepakt en gezakt  komen ze met  tent en slaapzak het veld oprijden, bei-
den hebben Raalte gehaald maar niet helemaal zonder probleempjes aan de 
motoren.  Maar niet getreurd, er is nog tijd om te sleutelen. Uit Groningen 
wordt zelfs nog een carburateur gebracht om toch maar te kunnen rijden.  
Om 19.00 uur zaten de toen al aanwezigen met z’n allen aan de koffie en 
hielden  voorzitter Wil Streep en Cor een kort woordje.  De twee zonen van 
Cor en Joke zijn ook gearriveerd ook zij hebben een taak  gekregen, de een 
rijdt de bezemwagen de ander rijdt als laatste motorrijder in het Follow Up 
systeem, dat we gaan toepassen op zaterdag en zondag.  Hieruit blijkt maar 
weer dat er nog echte motorfamilies en teamworkers zijn. Wat later op de 
avond zakt de temperatuur behoorlijk en zoekt  iedereen ‘n warm plekje om 
de avond verder door te brengen. 
Zaterdagochtend, het zonnetje laat zich zien, dat is al een stukje garantie voor 
een mooie motordag. De eerste motorgeluiden klinken al vroeg in de och-
tend, de reparaties zijn uitgevoerd en er moet wel worden proefgedraaid en ja 
hoor….. er kan worden gestart.  De laatste CFM-ers  die er nog niet waren 
komen ook de camping op rijden, de een op de motor met duopasagier uit 
Zutphen en de andere twee uit het Brabantsenland met auto en aanhanger met 

Check en doublecheck: ja, alles klopt weer …. 
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daarop de motoren. Ook is het leuk om te zien dat er belangstelling is van 
niet meerijdende leden en zelfs familieleden. Om 10.30 uur is de laatste brie-
fing en tegen 11.00 uur werd er gestart. Hier en daar is er een duwtje nodig 
en  helaas voor één bestuurder viel  de vlag al voor hij kon weg rijden. Met 
Cor en Joke als voorrijder  reden we door  een prachtige en rustige  omge-
ving met mooie weggetjes en de nodige klinkertjes. Je weet überhaupt niet 
meer waar je rijdt, je ziet geen plaatsnamen van dorpjes wel  veel koeien, 
paarden, mooie boerderijen, maïs, bos en alles wat je in de stedelijke gebie-
den niet meer ziet.  Ik rijd voor het eerst mee op een Franse motor. Helaas 
begint mijn motor tijdens de rit wat te sputteren en laat het af weten. Het 
benzinefilter heeft het begeven en de benzine stroomt weg, de motor  gaat de  
bezemwagen op  misschien dat we op de pauzeplaats het euvel kunnen ver-
helpen. Na een klein aantal kilometers arriveerden we op het pauzeadres, het 
Oranjemuseum in Diepenveen. Een aantal rijders bezochten  het museum 
waar veel  lepeltjes, bordjes, glazen en andere prullaria van het Koninklijk 
Huis bijeen zijn gebracht.  Anderen zijn met hun motoren bezig of maken 
een praatje. Mijn motor werd  voorzien van een nieuwe benzineslang en is 
weer oké om te rijden. Na het museum  gaan we naar het lunchadres op een 
kilometertje afstand.  We zaten heerlijk op het terras in de zon, de bestellin-
gen zijn geplaatst, het is even wachten maar dan komen de spiegeleieren, 
kroketten, pannenkoeken en wat al niet meer langs en is het smullen. Als 
iedereen vol gegeten is en heeft getoiletteerd kan de rit worden voortgezet. 
Het tweede deel  doet niet onder voor het eerste gedeelte, veel klinkertjes, 
bochtjes en een mooie omgeving.  In de buurt van de        (► blz 16)       

De kickstarter bij de hand. Het is een dikke tweecilinder …. 
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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) 

Eef Jansen’s reactie op krantenfoto uit Peu 89… 
Op de laatste pagina van Peu de Tout 89 staan een aantal motoren in een adver-
tentie van the CourtYard.  De afbeelding is weer geplaatst op de achterzijde van 
dit boekje.  
Het zijn inderdaad twee Terrots  type H en de middelste is een Motobécane 
MB1. Terrots van 1928 (laatste flattankerjaar) en 1929. de MB1 is van 1925.  

De linkse Terrot is dans son jus en heeft nu al vier keer de Elfstedentocht ge-
reden.De andere Terrot acht keer, beide zonder problemen (kleinigheidje 
houd je toch met die oude knarren). Alle motoren horen bij mijn verzame-
ling.De figuranten zijn mensen bij mij uit het dorp, en voor zover ik weet rijd 
geen van hen op een oldtimer.  
Met vriendelijke groet Eef Jansen Warnsveld. 
 
P.S. Het schijnt dat de linkse Terrot een bepaalde uitvoering is met meer pk's 
ondanks dat de andere Terrot geheel gereviseerd is trekt en loopt de eerstge-
noemde veel harder. ◄ 
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Holterberg is er zelfs een zandweg in de route opgenomen dat is niet zo erg 
maar die kuilen maakten het wel zwaar, mijn armen en rug begonnen pijn-
scheuten te geven, als dit maar niet te lang duurt. Maar goed, wij zijn ver-
wend met al dat asfalt, mijn motor weet wel beter want in de jaren 30 waren 
deze zandwegen nog heel normaal. Verder gaat het voorspoedig en komen 
we na een kleine honderd kilometer rond 16.30 uur weer op de camping aan 
met maar één uitgevallen motor op de bezemwagen en zonder verdere onge-
lukken. Natuurlijk zijn er wel weer wat mankementen aan de diverse moto-
ren vastgesteld en zijn de aanwezige doktoren-techneuten bereid om advie-
zen te geven en kleine reparaties te verrichten,  waarvoor ik ze ook dank ben 
verschuldigd. De avond stond in het teken van de sterke verhalen, adviezen, 
motorpraat en gezelligheid, maar  belangrijk is ook  de geweldige barbecue 
waar het organisatieteam voor had gezorgd met goed vlees, lekkere salades, 
eigen gemaakte perenconfituren en als klapper een toetje met  ijs en  vruch-
ten. Fijn was het ook dat we gebruik konden maken van de kantine waar het 
wat later op de avond aangenamer was dan buiten.  
Op de zondag vond er nog een korte rit plaats van rond de 60 kilometer, dit 
is een rit voor de CFM-ers  die er niet genoeg van kunnen krijgen. Hier is 
sprake van de echte motorrijder. Ik ging de rit niet meer rijden, mijn ge-
wrichten en spieren hadden even rust nodig .  Een aantal rijders wilden op 
tijd naar huis of naar een andere activiteit die voor hen belangrijk was. De 

Ja Jan, hij is mooi !! 
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start verliep zoals op de zaterdag, hier en daar een duwtje en voor dezelfde 
rijder als zaterdag  viel de vlag al weer voor hij weg was. Een andere rijder 
kon niet starten omdat hij zijn motor niet meer goed aan het lopen kreeg. Uit 
de verhalen heb ik begrepen dat het een leuke rit is geweest met als pauze-
plaats het Amerikaans motormuseum in Raalte en de lunch in Taveerne Ti-
voli. Op de laatste kilometers vanaf het museum naar de camping hebben 
enkele rijders het gas even opengedraaid om daarna met een schoon gebran-
de motor op de camping te arriveren.  Dan is er nog een kop koffie,  een toe-
spraakje door de voorzitter  om de organisatietalenten Cor, Joke en de zonen  
te bedanken. Hierna stroomde de camping  snel leeg, de vier achtergebleven 
echtparen drinken en praten  nog wat na.  Gezamenlijk helpen  we rond 
18.30 uur Cor en Joke met het  opruimen en afbreken van de partytenten dan 
gaan de motor, de  stoelen en de tafels op de  aanhanger.  De aanhanger werd 
achter de Magirus gehangen en met de neus van de vrachtauto richting Zel-
hem vertrokken. Cor en Joke naar huis, de diesel rustig op elke vier kilome-
ter een litertje diesel wegwerkend.   Al met al een schitterend  georganiseerd  
weekend!   
Op  maandagochtend waren  Jan, Martha en wij als enigen nog aanwezig, zij 
gaan naar huis. Wij besluiten om eerst nog maar eens wat te gaan fietsen en 
daarna te beslissen of we vandaag of morgen naar huis gaan. Na een mooie 
rit per fiets van dertig kilometer op twee wielen (zonder motor) besluiten we 
om toch vandaag naar huis te gaan.  Rond  15.30 uur vertrekken we van de 
camping na een geweldig weekend. Cor en Joke alsnog heel erg  bedankt. 

Meer heb je toch niet nodig. Tent, tas en een beetje benzine. 
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Advertenties 
 

Gevraagd 
voorspatbord en een uitlaatbocht met demper voor een Motobécane type 
R33A, bouwjaar 1936, 250 cc 
 
Cees van Alphen (0168) 41.28.25;  e-mail: ceesenpetra@kpnmail.nl 

Gevraagd 
benzinetank voor Magnat Debon, type AO, 250 cc. tweetakt 1930 
Het betreft eenzelfde model dat ook werd gebruikt op een 350 cc (Magnat 
Debon, eender welk type) en ook hetzelfde als op een Terrot 250 of 350 van 
deze zelfde periode. Er bevind zich boven op deze tank een van draad voor-
zien gat om de "frein de direction" (stuurdemper) op te bevestigen. Wie kan 
me verder helpen? 
Jo Vercaemst : Mobiel:  04-73.37.42.56     e-mail: jo.vercaemst@gmail.com 
Jo is dit jaar lid geworden. Hij schrijft ons -en hoor het Vlaams er doorheen-: 
“Eerst en vooral hartelijk bedankt voor de aanvaarding van mijn vraag tot 
lidmaatschap. Zoals reeds vermeld in mijn aanvraag kan ik (jullie) helpen bij 
het vertalen van om het even welk probleem. Als één iemand van jullie soms 
een situatie voor heeft (ik spreek hier opzettelijk niet van een probleem, want 
deze bestaan niet, en situaties kunnen verholpen worden) dan zal ik met en-
thousiasme de vertalingen verzorgen..... 
Jullie vragen maar (liefst met foto's, hoe meer hoe liever, deze zijn dan ter 
verduidelijking van de ‘situatie’.Ik heb heel wat contacten in Frankrijk en 
ben lid van ‘Les Pétochons du Lion’, de Franse Peugeot-club.” 

Te koop 
Cagiva 350cc 2-takt café-racer kleur oranje 1986 prijs € 1350,= 
 
Kawasaki 550cc bobber - café-racer kleur groen zwart 1990 € 1150,= 
Beide motoren rijden perfect.  Raymond Willems 
Telefoon: (043) 408.35.76; e-mail: willemsrip@kpnplanet.nl 
Raymond is oud organisator van de CFM-rit in Limburg. De komende twee 
jaren is hij druk aan de studie en zal weinig tijd hebben voor de hobby. Een 
groet aan iedereen.  
De redactie van de CFM heeft aangeboden deze advertentie te plaatsen, hoewel het hier gaat om “branche-
vreemde” motoren.. Dit bij wijze van uitzondering. 
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Louis Verheyen met Starnord en New Map 
 
Ik ben Verheyen Louis, 68 jaar en kleine verzamelaar van oude motoren 
brommers en scooters van de jaren 1950 - 1980. Ik heb twee lichte Franse 
motoren. Twee jaar geleden kocht ik een voor mij onbekende Starnord R5 
van 1956 met een Comet 2T 98cc 2 versnelling motor. 

Omdat ik het nog nooit gezien had, voelde ik mij aangetrokken en kocht 
hem, echter zonder wielen en motor schermen, de verkoper pakte mij handig 
in met u gaat dat zeker vinden op internet. Na een jaar vruchteloos zoeken 
zonder enig resultaat, op Wikipedia toch wat informatie gevonden. De fabri-
kant was Dangre Fréres uit Valenciennes( Nord). Er zouden er zo’n 500 stuks 
van gemaakt zijn. Ter plaatse in Valenciennes geweest. Geen spoor meer van 
de fabrieken, een enkeling herinnert zich nog wat, geen stap verder gekomen, 
het project staat er nog altijd, misschien ooit: het zou mooi zijn. 
  
Op 2 november 2013 op de beurs in Roeselare stond er een complete New 
Map C4T133 4T 110 of 125cc van 1947. 
Motor los en compressie, zag er compleet uit met Franse papieren, de micro-
be beet me en ik kocht hem. Eens thuis natuurlijk eerst proberen aan de praat 
te krijgen, ontsteking was heel veel aan geklungeld en totaal van zijn punt, de 

Starnord model R5, 98 cc, gemaakt in Valenciennes 
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vonk kwam in orde, de carburator van het hetzelfde, eindelijk een start po-
ging ,de motor draaide maar natuurlijk als het voor jezelf is nooit goed ge-
noeg, motor onderuit gehaald, volledig gedemonteerd en ja natuurlijk revisie 
nodig. Waar moet ik hier iets van vinden?? Ik had al gehoord van de CFM,  
contact met jullie gemaakt waar ik snel antwoord op mijn vragen kreeg. 
Ik ben voor een éérste kennismaking goed ontvangen, waardoor ik dan ook 
lid geworden ben. 
Er is mij door jullie aangeraden een donor blok te zoeken in Frankrijk,  
maar ik kan geen woord Frans dus tot hiertoe nog niets van gekomen. Het is 
voorlopig stil gevallen. Hij is volledig uit elkaar. Ik kan nog wel wat hulp 
gebruiken om aan de nodige onderdelen te geraken. Ik had hem graag voor 
de zomerritten klaar gehad. Alle hulp is welkom.  Groetjes Louis ◄ 

Kennismaking met Daan Withagen  
Monet-Goyon, Griffon en Motobécane 
Een kennismaking met Daan Withagen.  
Mijn geschiedenis met Franse techniek begint al vroeg. Op mijn twaalfde reed 
ik regelmatig stiekem op de Kaptein Mobylette van mijn moeder, rondjes door 
de wijk. Zij reed er niet vaak op omdat ze het idee had dat hij brandstof slurpte. 
Je snapt wel waarom. 

 
Vanaf mijn 14e (1975) ben ik gaan sleutelen aan brommers. Choppers bou-
wen van verschillende brommers. De eerste motor ervaring stamt ook uit die 
periode met een Jawa California 175cc, die uiteindelijk gediend heeft als do-
nor voor een chopper. De passie voor Harley Davidson zat er al vroeg in. 
Mijn eerste baantje bij de lokale melkboer bleek bij een verwoed HD liefheb-
ber en sleutelaar.  
 
Op de dag dat ik 18 werd, is de Kreidler omgeruild voor een Honda CB750 
k2 uit 1975. Een stevige fiets voor die tijd (1979) om mee te beginnen, zeker 
zonder lessen maar met de oefenvergunning. Die werd in diverse gemeenten 
gehaald zodat heel West Brabant en een deel Zeeland oefengebied werd.  
 
Diverse verschillende japanners volgden, ook voor  mijn vriendin. Er ston-
den regelmatig 3-4 motorfietsen in de schuur. De eerste CB werd in 1980 
omgebouwd tot chopper. Met de komst van de kinderen verdwenen de mo-
torfietsen medio 1987 uit de schuur maar niet uit het hart.  
 
Het was erg leuk om op de plek in Zuid Frankrijk waar wij jaarlijks vakantie 
vierden te ontdekken dat de camping eigenaar die inmiddels ook vriend ge-
worden was, het sleutelen aan motoren als hobby had. Een jaar of 15 geleden 
heb ik nog bemiddeld in het verkopen van twee Terrots van eind jaren 20 aan 
een Nederlander. Op de vraag toen of het wat voor mij was, had ik iets ► 
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Zondag 19 oktober 2014 
Moto Retro Flémalle Luik, België 
Spécial Moto Pays de Liège 
Expo: Ecole "L'Envol 
"Rue du Herdier 6 
B-4400 Flémalle, België  
Open van 09:00 uur tot en met 18:00 uur 
motoretro.be 
 
25 oktober 2014 
Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Tevens veteranenbeurs, vroeger "de beurs van Barneveld". 
Ook dit jaar weer met kortingsbon, aangeboden aan leden CFM. 
Leden krijgen de kortingsbon (€ 2,00) toegestuurd met deze Peu 
de Tout.  
 
Zondag 7 december 2014 
Retro Moto Beurs Aarschot, België 
Stadsfeestzaal Aarschot 
Demervallei 14, België 
Open van 10:00 uur tot en met 17:30 uur 
retromotoaarschot.be 
 
Zaterdag 13 december 2014 
23ste Oldtimerbeurs Ranst, België 
vetfrakken.be 
 
Bestuursvergaderingen: 
26 november 2014 
 
Streefdata Verzending Peu de Tout’s: 
1 januari 2015 
...andere data volgen 

Agenda 

Johan Schaeverbeke 
Hallo allemaal. Wij hebben er 
weer een fantastisch jaar op zitten, 
en als kers op de taart nog een 
leuke Franse Dresch 500 2cilinder 
cardan, van 1932 erbij gekocht. 
Het Franse departement in het 
museum is nu 19stuks 
(bromfietsen en motoren). 
In de winter is het aangeraden 
zeker even vooraf te bellen, want 
ik sta of ben op motorfietsbeurzen 
in binnen en buitenland. 
johan.schaeverbeke@base.be 
(0)59 26 85 40 
GPS: N51°11'30  E02°59'03 



22 

 

van “hoe kom ik in hemelsnaam aan de onderdelen”. Ik kwam af en toe nog 
eens naar zijn verzameling kijken maar heb nooit wat overgenomen. 

 
In 2000 na het afstuderen 
(laatbloeier) kwam het 
moment om weer te gaan 
motorrijden. Met een 
beeld van de ideale motor 
in het onderbewustzijn 
kocht ik een Yamaha 
Wildstar 1600cc. Een 
heerlijke fiets tot ik al die 
HD’s onderweg tegen-
kwam en bedacht dat ik 
dát heel graag wilde. Die 
Harley kwam er dan ook 
in 2001.  
 
Na wat leuke ritten in 
clubverband kwam de 
eerste club vakantieweek 
met de HD in Engeland in 
2003. Een geweldige er-
varing die naar meer 
smaakte. 
De Honda 600 Shadow 
die ik voor mijn echtgeno-
te had opgeknapt werd in 
2003 omgeruild voor een 

HD Sportster. In dezelfde 
periode maakten de kinderen duidelijk dat ze meer hun eigen gang wilden 
gaan en niet meer met pa en ma op vakantie wilden. Vanaf die tijd trekken 
we iedere vakantie met de motor Europa door, maar Frankrijk in het bijzon-
der. Een fijn land met mooie gebieden en vriendelijke bevolking waar motor-
rijders vrijwel altijd bijzonder gastvrij worden ontvangen. Vanaf 2005 hangt 
een Bushtec trailer achter mijn HD zodat wat comfortabeler gekampeerd kan 
worden. 
 
Het is leuk om op probleemloze fietsen te rijden maar de hang naar sleutelen 
begon met de jaren weer te groeien. Na het Streetfighter project met een Ka-
wasaki AR50 voor mijn zoon gevolgd door het Suzuki GS500 Streetfighter 
project toen hij 18 werd, begon de behoefte om weer te sleutelen steeds meer 
vat te krijgen. Zowel onze HD’s als onze zoon zijn Buell(s) waren inmiddels 
redelijk gecustomized. In mijn hoofd ontstond een HD project wat slingerde 
tussen weer een jaren 70 stijl chopper bouwen of restauratie. 

Daan Withagen met de Griffon 175 
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Daar nog steeds aan denkend belanden mijn vrouw en ik afgelopen voorjaar 
op een van onze trektochten in Zuid Frankrijk, bij onze oude kennis. Op het 
terras samen wat kletsend ging het natuurlijk over motoren. Ik vroeg of hij ze 
nog had. Op het ja volgde ook een verhaal dat hij afscheid wilde gaan nemen 
van zijn motoren vanwege gezondheidsproblemen en zijn leeftijd (76). Ver-
volgens informeerde hij naar mijn sleutel plannen. Al verder pratend stelde 
hij ineens de vraag, “zijn mijn motoren niet iets voor jou”? Ik zou het liefste 
zien dat ze in goede handen komen bij iemand die ik ken. Vervolgens zijn we 
naar zijn huis gelopen om zijn verzameling nog eens te bewonderen. Het was 
immers al meer dan 10 jaar geleden dat ik ze voor het laatst gezien had. In 
zijn atelier aan huis stond de Monet Goyon MG24, zijn trots omdat de motor 
bijna gereed was en van hetzelfde jaar was als hij zelf 1937.  
 
Vervolgens zijn we naar zijn materiaal loods gereden. In het donker ontwaar-
de ik onder stof en spinnenwebben de “Peugeot” die ik 15 jaar geleden er 
wel heel erg leuk vond uitzien. Hij vertelde dat het een Griffon 676AS 175cc 
uit 1956 was. Bij beide motoren was ook de carte gris aanwezig. Voordat ik 
het wist hadden we een prijs gemaakt voor de Monet én Griffon die te leuk 
was om te laten staan. Omdat we op de motor waren sprak ik af dat ik in de 
zomer even met de auto zou langs komen om ze op te halen. Uiteraard was 
mijn vrouw verrast maar vond het leuk. Het paste prima in mijn “als ik dan 
toch langer door moet werken ga ik alvast nu wat meer leuke dingen doen”  
gedachte. 
 
In Juli reden mijn zoon en ik naar het zuiden even een weekendje heen en 
weer van ruim 2000km. Ik had ondertussen al wat documentatie gevonden, 
boeken gekocht en contact gezocht met het Monet Goyon museum in Melle. 
Ik had ontdekt dat de MG 24 alleen in 1931 geproduceerd was en dus fiks 
overjarig was toen hij in 1937 in Beziers verkocht werd.  
We werden hartelijk ontvangen en mochten gebruik maken van het apparte-
ment van de familie. De volgende dag werden de motoren opgehaald. Eerst 
de Monet bij het huis en vervolgens de Griffon in de loods. Al  kijkend in 
zijn schuur en naar de aanhanger stelde ik vast dat er voor 3 motoren plek 
was. Om een lang verhaal kort te maken werd de Motobécane Z56C uit 1956 
ook op de aanhanger gezet. 
Voor het vertrek heb ik van zijn echtgenote wel 6 keer gehoord dat de Monet 
echt zijn kindje was en het lastig was er afscheid van te nemen en of ik er 
toch wel goed voor zou zorgen. Ik heb beloofd zodra de motoren geheel in 
orde zijn er een keer mee terug te komen om een weekje in de oude habitat 
rond te rijden. 
 
Thuis gekomen bleken er toch wel wat onderdelen te missen. De carburateur 
van de Monet was beschadigd en de koperen brandstofleiding, die ik wel in 
het atelier gezien had ontbrak. De Griffon bleek na het verwijderen van de 
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spinnenwebben en stof er nog erg goed uit te zien. Na een schoonmaakbeurt 
van buiten en binnen gaf hij na een week een flinke knetter en met witte 
rookpluimen in de straat achterlatend maakte ik mijn eerste blijde rondje. 
 
De Motobécane bleek na het op internet vinden van de juiste documentatie 
wat minder compleet. Foute schokbrekers, foute kleur, fout stuur, geen be-
drading en fiks wat onderdelen ontbraken. 
 
De volgende missie stond al op stapel. In september zijn we met de HD’s 
weer een trektocht gegaan maar deze keer via het Motobecane museum in St 
Quintin en via Parijs naar Melle naar het Monet Goyon Museum, eerst wat 
informatie opdoen. Ook had ik ondertussen Leboncoin ontdekt en de eerste 
spullen online gekocht. Het Village des Metiers D’antan in Saint Quentin 
met een eigen Motobecane afdeling is zeer de moeite waard om te bezoeken. 
Ik had met Michel Gagnard van het Monet Goyon museum al enkele mail-
contacten gehad. Op zondag rond 14.00 kwamen we bij zijn museum in Mel-
le aan. Er stond al een MG24 op de stoep voor de voordeur. Ik heb zo,n 3 uur 
met Michel door hun museum gelopen en een privé rondleiding gehad. Dat 
was geweldig leerzaam en leuk. Vervolgens zijn we weer binnendoor via 
Ouradour sur Glane en de Dordogne door weer richting Millau gereden waar 
ik na een dag in de schuur doorbrengen bij onze vriend weer flink wat onder-
delen voor de Motobécane  en de Monet in de aanhanger kon leggen. 
 
Ondertussen zijn we aardig wat beurzen en een weekendje Honfleur voor een 
donor Z56C verder. De Griffon en Monet staan op kenteken. De Monet zou 
het moeten doen en voor de Griffon moet nog wat aan de kickstarter worden 
gedaan. Nu de verbouwing van het huis van onze zoon na 3 jaar gereed is 
zou dit voorjaar het moment van een rondje omgeving moeten kunnen gaan 
beginnen. In het achterhoofd begint een rondje Frankrijk al te groeien. 
 
Daan Withagen’s website: www.withagen.eu ◄ 

Henk Westerhof ‘s dochter reageert ... 
Ik heb met belangstelling het stukje gelezen in het clubbladje waarin werd 
aangegeven dat pa magneten herstelt. Ik heb het pa natuurlijk ook laten lezen 
en hij vond dat ik je moest mededelen dat hij ten tijde van het verschijnen 
van Peu 89 in het Scheperziekenhuis te Emmen verbleef. Hij is 10 juli aan 
zijn darmen geopereerd vanwege een aandoening aan de dikke darm. De 
operatie is goed gegaan, maar hij heeft na twee dagen complicaties gekregen. 
Hij is toen nogmaals geopereerd. Nu is hij inmiddels weer wat aangesterkt is, 
pakt hij thuis de hobby weer langzamerhand op. Stilzitten, en dan nog in het 
ziekenhuis, dat is helemaal niets voor mijn vader. 
Neem even contact op met Henk als je een herstelopdracht hebt…. ◄ 
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Wist u dat … door Ans Vink 

• er 19 motoren meereden aan de Jaarrit waarvan 17 van Franse makelij; 

• er 34 personen aan de barbecue hebben deelgenomen; 

• vrijwel iedereen heeft gekampeerd;  

• de hele camping vrijwel alleen door CFM leden werd bewoond; 

• twee echtparen in een B & B hebben geslapen; 

• er maar één motor met de bezemwagen naar de camping is terugge-
bracht; 

• de voorrijder perfect heeft gereden en niet een keer is verdwaald; 

• het Follow Up systeem perfect heeft gewerkt; 

• de lunchadressen en pauzeplaatsen perfect waren; 

• er veel MET de leden werd gepraat maar niet OVER de leden; 

• het oudst meerijdende lid 84 jaar jong was;  

• motoren kunnen worden schoongereden zonder dat er water aan te pas 
komt; 

• er maar één vrouwelijke motorrijder heeft deelgenomen; 

• er wel meerdere vrouwelijke passagiers waren; 

• het merk Terrot het beste was vertegenwoordigd; 

• de verst komende deelnemer uit Zeeland kwam; 

• de thuisblijvende partner een grote rol kan spelen als koeriersdienst 
voor pechgevallen; 

• partners huisarrest/ telefoondienst  hebben als er een proefrit met de 
motor wordt gemaakt; 

• Jaarrit van 13 en 14 september 2014 reuze gezellig was; 

• er volgend jaar zeker weer zo’n weekend zal moeten komen. 

• het volgend jaar dan het jubileumjaar is? ◄ 
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Dagje Woerden 
Op 27 september werd in het centrum van de vestingstad Woerden de 24ste 
editie van het Nationale Veteranen Treffen gehouden. Pak je de plattegrond van 
die stad, dan zie een stervormige gracht liggen. Daar binnen ligt het voormalige 
exercitieterrein, meerdere voetbal velden groot, waarop het evenement al sinds 
jaren plaats vindt. 
De opzet is zo dat clubs zich kunnen presenteren, wie maar wil kan zijn of haar 
oldtimer showen, handelaren kunnen hun handel slijten en gewone bezoekers, 
zeg maar nieuwsgierigen, kunnen tegen een entreeprijs dat allemaal gaan bekij-
ken. Het is bijna altijd druk bezocht dus een goede organisatie is nodig. En die 
is er zondermeer. 
Door Wim Janssen en Jan Koolen 

De CFM is er ook bij, tenminste, als er tijdens de jaarvergadering weer vrij-
willigers gevonden  kunnen worden om de clubstand te “bemensen”. Dan 
nog kan er wat tussen komen, maar het is toch altijd weer gelukt tot nu toe. 
Dat is gewoon de “Franse slag”, het lijkt chaos maar achter de stofwolken 
gaan gewoon dingen op een of andere manier verder. De bemanning van dit 
jaar was Jan Koolen en ik. Vooraf is er overleg geweest over de aanpak en 
wat er zoal meegenomen kon worden. De bakken met materiaal uit het ar-
chief zijn eigenlijk standaard altijd aanwezig. Het terrein in Woerden is al 
voor 8 uur open, dan kan de stand ingericht worden, maar auto’s moeten er 
daarna af. Begrijpelijk, want het terrein loopt om 10 uur aardig vol met be-
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zoekers. Het vinden van een parkeerplaatsje voor je auto buiten het terrein 
kan enige moeite kosten, dus het is gewoon zaak om er tijdig te zijn. Zodoen-
de begon de dag voor mij om 5.30 uur. 
Het zou een mooie dag worden maar wel met in de morgen grote kans op 
mist, dan is wat speling beter. Om 7.00 in Kaatsheuvel ben ik overgestapt in 
de auto van Jan die al ingeladen was en toen op pad naar Woerden met hier 
en daar ook wat mist, maar onderweg toch nog een mooie zonsopgang kun-
nen zien. Dat was voor mij lang geleden, voor Jan dagelijkse kost want die 
begint altijd vroeg vanwege zijn werk. 
In Woerden stonden de kramen al klaar, voorzien van duidelijke bordjes met 
de clubnaam erop. 
We hadden een andere plek dan voorgaande jaren, misschien ook wat kleiner 
dan anders. 
Volgens de organisatie was het aantal deelnemende clubs flink groter gewor-
den, zodoende was dat nodig. 
Naast ons stond de BMW Monoclub, voor ons Jan Bosveld met zijn handel, 
en rechts de club met fietsen met hulpmotor, waaronder een Terrot met 
rolaandrijver. Die stond daar dus bijna goed. 
Jan Koolen had als blikvanger een keurig Terrot blok op standaard meegeno-
men en ook het carter van de op stapel staande Gnome en Rhône. Al snel 
kwam daar een apart licht motorfietsje van Henk Stomp bij en een Armor 
tweetakt van Jan Bosveld. Zo zag de stand er toch wat aangekleed uit. 
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Gedurende de dag kwamen er diverse fraaie motorfietsen van bezoekende 
clubleden bij die door langslopende bezoekers langdurig en aandachtig beke-
ken werden. Beetje afgunstig misschien ook wel… 
Van af 10.00 was er geregeld aanloop van geïnteresseerde bezoekers. Som-
mige met directe vragen, anderen wat aarzelend dus die moet je wat op gang 
helpen. Vooral Jan is daar goed in. Uiteindelijk leverde dat enige echte nieu-
we leden op, want die hebben meteen betaald. 
Verder hebben een stuk of vijf, zes het in overweging genomen om lid te 
worden: ‘de motor is van m’n vader en die wil er eindelijk aan beginnen’. 
Sommigen bleken  heel interessante motorfietsen te bezitten , 500cc kopklep-
pers zie je niet zoveel. 
Anderen noemde merknamen waarbij je achter je oren moet krabben voordat 
je “O ja” zegt, misschien horen we daar nog van. 
Soms was het lastig om iedereen voldoende aandacht te geven zo druk kon 
het zijn. Er kwamen ook bezoekers op een later moment terug als het rustiger 
was. Wat ook opviel was dat er relatief wat meer jeugdige bezoekers op het 
evenement rond liepen. Dat was ook het idee van de organisatie. 
Al met al was het een lange, leuke, en goed bestede dag, zowel voor de club 
als voor onszelf. Vervelende dingen zijn er niet voorgevallen. Het was wel 
een vermoeiende dag, maar dat gaat over. 
Volgend jaar zal het de 25ste editie zijn en ook zal de CFM dan 25 jaar be-
staan. Als de club er dan ook weer staat, en dat zal wel, is een bemanning 
van meer dan twee personen aan te bevelen.  ◄ 

Griffon-blokje van bezoeker Henk Stomp (inzet) bij de stand geparkeerd. 
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Een Terrot bij toeval 
Op weg naar de keuken voor een bak koffie en de financiën zag ik in een hoek 
een motor, afgedekt door een deken. Het enige zichtbare waren de twee zwarte 
velgen. Toch maar even gevraagd of ik mocht zien wat er onder de deken zat. 
Nog nooit van gehoord, een Terrot 175.  Mijn grootste dilemma op dat moment 
was; hoe leg ik thuis uit als ik met twee motoren thuis kom……? Lees dan ver-
der.   Door: Johan Kaasjager 
 

Na de restauratie van de Puch 250 SG (1953) van mijn grootvader en een 
lopende restauratie van een Puch 200 (1938) werd het tijd voor een vervolg-
klus. Ik had mijn oog laten vallen op een Puch 125 Sport, een zeldzaam mo-
del waarvan er maar 975 zijn gebouwd. 
Op een avond ben ik in Oosterhout bij Ad Broekhoven gaan kijken naar een 
125 Sport. Ad is net als ik een liefhebber van Puch motoren, maar heeft  40 
jaar meer ervaring. Die ervaring werd zichtbaar toen ik werd rondgeleid in 
zijn garage en schuur. Vele Puch modellen, ontelbare onderdelen en een ge-

weldige werkplaats. De Puch was voor 95% compleet, zat in kratten en was 
goed voor een jaartje werk. VERKOCHT. 
Op weg naar de keuken voor een bak koffie en de financiën zag ik in een 
hoek een motor, afgedekt door een deken. Het enige zichtbare waren de twee 
zwarte velgen. Toch maar even gevraagd of ik mocht zien wat er onder de 
deken zat. Nog nooit van gehoord, een Terrot 175. Maar goed, door naar de 
keuken, portemonnee trekken, Puch afrekenen en weer naar huis. Niet ge-
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lukt! Ik geloof dat we 
zeker een uur aan tafel 
hebben gezeten en alle 
foto’s en papieren van de 
Terrot hebben bekeken. 
Ad sprak met zoveel 
passie over deze machi-
ne alsof het zijn kindje 
was, met name omdat de 
motor in originele staat 
was. 
Mijn grootste dilemma 
op dat moment was; hoe 

leg ik dit thuis uit……? Uiteindelijk heb ik toch maar gevraagd of we er een 
leuke package deal van konden maken maar daar had Ad geen zin in. “De 
prijs van de Terrot was erg scherp en ik kon ten allen tijde aankloppen voor 
onderdelen en uitleg”. Maar de aankoop had wel een voorwaarde, nooit, maar 
dan ook nooit de machine restaureren! Origineel moest ze blijven. Ik heb de-
ze “belofte” afgelegd, een hand geschud en daarna weer op weg naar huis 
gegaan. 
Een week later stopte er een klein busje voor de deur met daarin mijn langge-
zochte Puch en een prachtige Terrot. De weken daarna waren erg druk en kon 
ik helaas geen tijd vinden om me te verdiepen in de Terrot. Na een kleine 
vier maanden toch maar eens het weekend vrijgemaakt om de Terrot eens 
goed na te kijken. Al snel bleek dat er niet veel nodig was om op korte ter-
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mijn te gaan rijden. Na wat kurk te hebben vervangen in de benzinekraan en 
koppeling, smering in het blok en de gebruiksaanwijzing te hebben gelezen 
ging het spoedig gebeuren. Pffffff, ontsteking goed zetten, benzine toevoer, 
luchttoevoer, kleppen lichten; dit is niet zomaar even trappen en lopen. Al 
hoewel, na alles goed te hebben gezet volgens het boekje, een beetje vlotte-
ren en starten maar. Als ik het me goed herinner heb ik vijf keer moeten trap-
pen en toen was het lopen. Eerst maar eens even stationair laten draaien, een 
beetje gespeeld met de verschillende hendels om te zien wat er gebeurde en 
vooral genoten van het geluid. De motor liep perfect. 
Na zo’n tien minuten glunderen,  mijn rechter been erover geslagen en eerst 
maar eens geprobeerd om op en neer in de straat te rijden. Pffffff, daar gaan 
we weer, ontsteking, benzine toevoer, luchttoevoer en schakelen op de tank. 
Oh ja, bijna vergeten, zowel de hand als voetrem op het achterwiel, ook wel 
even wennen. Maar wat een bijzondere beleving om te rijden op deze machi-
ne. Nu pas realiseer ik me hoe mooi en eigenlijk simpel de techniek is. Na 
twee keer op en neer in de straat was het al snel een rondje door het dorp. 
Menig wandelaar keek verbaasd om, waarna er een duim omhoog ging. 
Een liefhebber voor Franse motoren is “geboren”. “Toeval bestaat niet”. ◄ 

Forme rumore di motocicletta 1913 
Van de voorpagina  Dit is een gezichtsbepalend werk van de futuristische voorman 
Giacomo Balla, waarin hij, naast de sensatie van snelheid, ook de sensatie 
van het bijbehorende geluid van een ronkende motorfiets heeft weergegeven. 
Het schilderij is  daarom zeer typerend voor de uitdrukking van het futuristi-
sche kernbegrip ‘dynamische sensatie’, van de totale ervaring van de eigen-
tijdse dynamiek. Met deze aankoop kan het Kröller-Müller Museum als eni-
ge museum in Nederland het futurisme als integraal onderdeel van de kunst-
geschiedenis in de vaste opstelling laten zien. Collectie Kröller-Müller Mu-
seum, aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt in 2012. Olieverf 
en gouache op papier, 73 x 101 cm. ◄ 

Project Jan Petter 
Van de voorpagina  Er was nog maar ongeveer 
10% over na het stralen van de voorste 
motor. Dat is echt weinig. Gelukkig heb 
ik bij het uitgraven zeer veel foto's ge-
maakt in een rasterfunctie zodat er heel 
veel maten uit geschaald kunnen worden.   
We hebben van de Rhône tot op heden 
geen meerdere exemplaren kunnen vin-
den. De achterste motor is van 1924 
(framenummer 1764). ◄ 
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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. 

Uit de regionale krant “De Stentor” 5 december 2013. Zie uitleg blz. 15 door Eef Jansen 


