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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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Voorpagina en achterpagina 
• Advertenties voor Belgische beurzen in 2015. Alleen al voor de af-

beeldingen warm aanbevolen. 

Bijlagen 
• Verzoek tot betalen contributie dan wel een bevestiging dat je voor 

2015 inmiddels de contributie hebt voldaan. 
  

• In de webversie vind je  een supplement van 10 bladzijden: carbura-
teurs uit de  30-er jaren.  
Er is soms veel meer informatie beschikbaar in lange artikelen, dan we 
in de Peu kwijt kunnen. De Peu’s zouden bij plaatsing niet evenwich-
tig meer zijn samengesteld. Daarom een poging om op deze manier 
extra materiaal aan te bieden. Veel leesplezier en graag reacties op de-
ze nieuwe publicatievorm. 
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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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Eindejaarsgroet 2014 
Het jaar 2014 was voor mij anders als gedacht en gewenst op 1 januari.  
De motor weigerde dienst in het belangrijkste weekend van het jaar.  
Een kleine dip in mijn motivatie. 2015 geeft gelukkig nieuwe kansen. 
 
Verder bleken mijn beide handen ineens artrose te  hebben, een lichtelijk 
probleem bij een noodstop met de voorrem maar  ..........allemaal te overko-
men. Er zijn ergere dingen in het leven. 
 
Op 1 januari maken we allemaal goede voornemens en wensen we elkaar een 
goede gezondheid en voorspoed toe. We vinden het normaal als alles loopt 
zoals we willen, maar het kan ook in groot verdriet of tegenslag eindigen. 
Voor zover ik weet zijn er in onze club geen trieste of negatieve zaken ge-
beurd en laten we hopen dat dit ook voor 2015 gaat gelden. 
 
Het afgelopen jaar was voor onze club weer een mooi jaar. Veel onderlinge 
contacten en uitwisseling van kennis, daar is de club ook voor. Ons clubblad 
"de Peu" bewijst dit duidelijk. 
 
Het jaar 2015 wordt ons jubileumjaar, 25 jaar. Dan maken we de vijfentwin-
tig jaar vol. Lees de komende Peu’s  hierover. De Jaarrit is daar waar de club 
ook werd opgericht, Apeldoorn. 
Haar oprichter, Paul Jonkman, organiseert dan ook de Jaarrit. Misschien voor 
velen reden om erbij te zijn. Er zitten in ieder geval wat extra dingen in het 
programma, maak ik je al nieuwsgierig? 
 
Geluk en voorspoed kun je niet afdwingen maar je kunt wel de voorwaarden 
daarvoor scheppen. Ik wens jullie ,samen met allen die jullie lief zijn, een  
 MOOI , GEZOND en VOORSPOEDIG 2 0 1 5 
Wil Streep, voorzitter 
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Sleuteldag 2014 
Het is jammer dat er zo weinig hout aan een motorfi ets zit immers dan had ik 
wel heel veel zelf kunnen doen als oud timmerman. I k had in eerdere verslagge-
ving al iets gelezen over de Sleuteldag. Met mijn w ens om ooit nog eens te kun-
nen lassen, frezen en draaien leek mij de Sleutelda g dan ook de perfecte moge-
lijkheid om de eerste schreden op het vlak van meta albewerking te gaan ma-
ken. Tot heden ging ik, wanneer ik iets voor de mot or nodig had, naar een ma-
chinefabriek in Bergen op Zoom. Ik kon daar met een  bijdrage voor de perso-
neelspot vaak best wat rommelen. Ik heb daar dankba ar gebruik van gemaakt. 
Door:  Daan Withagen 
 
Toen mijn agenda het bleek toe te staan om me aan te melden heb ik even 
met Crhist de Graaf contact opgenomen die me vertelde dat er nog wel plek 
was. Hij verwees me naar Ton Dorland, die het verder met Marius coördi-
neert. Met Christ maar gelijk ook afgesproken dat we samen zouden rijden. 
Dat is gezellig en ook aantrekkelijk voor de portemonnee. Ik wist alleen niet 
wat ik moest maken. Immers lassen, draaien en frezen heb ik nog niet ge-
leerd. Al neuzend tussen mijn motoren besloot ik dat een eenvoudige neus-
beugel voor het zadel van de Motobécane Z56c wellicht zou kunnen lukken. 
Na maanden op beurzen en Leboncoin zoeken had ik de moed al opgegeven. 
In de hoop op hulp van een techneut nam ik ook het carter van de Motobéca-
ne mee. Het boutgat van de kickstarterveer was afgebroken. 
 
Vanuit Halsteren is het toch ruim twee uur rijden naar de fabriek van Marius, 
dus het was op die zaterdag vroeg uit de veren. Eerst Christ in Zevenberg-
schenhoek ophalen, zijn Peugeot in de station inladen en karren. De rit was 
goed om elkaar wat beter te leren kennen en voor dat we het wisten waren 
we al bij Marius. De ontvangst was hartelijk en binnen de kortste keer liep de 
kantine vol met de deelnemers. Wat handen schudden en voorstelrondjes 
verder bleek het een bont gezelschap met heel uiteenlopende klusjes en zeker 
niet alleen voor de Moto Française. Door het hoog Brabant gehalte kon ik 
ook nog goed in mijn moerstaal uit de voeten. 
 
Na wat uitleg van Marius en een rondleiding was het een kwestie van een 
plekje aan een werkbank zoeken en materiaal en gereedschap verzamelen en 
natuurlijk ook regelmatig buurten bij de buren.  
Met een metaalstrip in de hand ben ik mijn voorbeeldje gaan nameten en be-
denken hoe een en ander in de juiste hoek te buigen. Na een tip vond ik de 
buikbank en met wat uitvlooien had ik door hoe deze werkte. Het resultaat na 
wat fröbelen en opnieuw beginnen was een beugel die naar vermoeden zou 
passen. 
 
Verschillende kompanen waren al bij het carter wezen kijken en ik kreeg 
diverse adviezen die allen zeer bruikbaar zijn. Omdat al de mogelijkheden 
niet kosteloos waren en Christ nog een clublid met mogelijk een vergelijk-
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baar blokje wist heb ik me daar even op gefocust, immers met een reserve-
blokje komen ook aardig wat reserve onderdelen. En lopend krijgen is een, 
maar lopend houden weer wat anders. Christ was een mooie uitlaatbocht 
voor zijn Peugeot rijker en zeer voldaan zijn we naar huis gereden. 
 
Ik kijk terug op een bijzonder aangename dag. Naast iets te maken wat ik 
nodig had, heb ik ook weer leuke clubcontacten opgedaan> Contacten zijn 
aangehaald. Het is werkelijk bijzonder dat dit mogelijk is. Het is jammer dat 
het beperkt plaatsvindt, maar indien er een volgende keer komt, dan zal ik 
zeker weer deelnemen. 

Het object waaraan gesleuteld moest worden…. 

Wat doe je nou op een Sleuteldag? 
Op 11 oktober heeft weer een Sleuteldag plaatsgevon den. Onze gastheer Mari-
us Brouwer legde tijdens de opening uit dat hij de afgelopen weken ongeveer 
iedere avond had overgewerkt en dat hij bovendien e en paar zieke personeels-
leden had. Redenen waarom hij ons in eerste instant ie alleen ontving. Het can-
celen van de Sleuteldag vond hij echter geen optie.  Ook dat het minimaal aantal 
deelnemers niet werd gehaald (14 i.p.v. 20) vond hi j geen reden om deze (in de 
klassieke motorenwereld unieke) dag te laten verval len. Hiervoor is een compli-
ment zeker op zijn plaats. 
 
Ieder had zijn eigen klus. Een rondleiding door het bedrijf kon ongeveer ach-
terwege blijven omdat de meeste deelnemers al eens eerder waren geweest. 



8 

 

Natuurlijk was het uitlatenbedrijf een publiekstrekker. Hier vanuit worden 
uitlaten de hele wereld over gestuurd. Zo kunnen bijvoorbeeld ongeveer alle 
uitlaten van alle vroegere BMW’s worden gemaakt, maar ook van speciale 
(eenmalig maatwerk) uitlaten schrikt men niet terug, dus ook niet van uw 
zeldzame Marcasaterrhone. 
 
De door de CFM-leden uitgevoerde klussen waren heel divers. Koelribben 
lassen, een koperen brandstoftank inkorten, een uitlaat maken voor een Peu-
geot, een spatborddeel maken : iedereen was bezig. Ook was er iemand die 
eigenlijk niets te klussen had, maar er wel bij wilde zijn. Door het maken van 
een aantal design-kledinghangers was hij die dag ook weer van de straat.  
Ondanks het gemis van het zieke personeel verliep het geheel toch goed en in 
een uitstekende sfeer.  
Door het personeelsgebrek verviel tot grote spijt van een paar deelnemers 
echter één van de hoogtepunten van de dag: de hand-made lunch werd geser-
veerd zonder de gebruikelijke frikandellen en croquetten.  
Wel ontstond er een discussie over het verchromen van motordelen. Bedrij-
ven zijn door de milieuwetgeving gestopt met verchromen en sommigen ver-
sturen de motordelen dan naar een Oostblokland. Onderdelen verdwijnen, 
soms is de kwaliteit slecht, soms moet je maanden wachten en betaal je ook 
nog eens de hoofdprijs. Marius beschikt echter over een paar betrouwbare 
adressen. Verder is rondvragen naar de ervaringen bij andere clubleden zeker 
de moeite waard.  
Na de lunch werd er doorgeklust tot ongeveer drie uur. Daarna begon men 
langzaam huiswaarts te gaan. Er waren mensen die die dag 300 km moesten 
rijden. En dat voor een paar koelribben! 
Het is voor alle deelnemers een zinvolle tijdsbesteding geweest.  
Marius, bedankt! 

Klussen sparen … 
De Sleuteldag wordt eens per twee jaar gehouden, omdat er niet voor ieder 
jaar voldoende werk is.  
De volgende dag  is dus in 2016, wederom bij een minimale deelname van 
20.  
U heeft dus twee jaar de tijd om bijvoorbeeld de volgende klussen te verza-
melen en te bewaren: 
- Uitlaatdempers / uitlaatbochten maken 
- Koelribben lassen 
- Specialistisch laswerk aluminium / staal / gietijzer / koper / brons 
- Plaatbewerking zoals spatborden, kettingschermen e.d. 
- Benzinetankklussen en framewerk 
- evt. Draaibankwerk 
- Parelstralen / gritstralen. 
- Evt. Kleppen slijpen / klepzittingen frezen (door CFM) 
- Expertise bij werkzaamheden 
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Magneetontsteking vonkt niet meer … 
In Un Peut de Tout nr 89 van juli dit jaar staat op  blz. 25 een artikeltje over repa-
reren van magneetontstekingen. Aanleiding is blijkb aar dat de motor van een 
zekere Remi ermee stopte vanwege magneetproblemen e n dat hij vroeg naar 
wie dat kon oplossen.  Graag wil ik m.b.t. kennis e n expertise van dit type appa-
raten verwijzen naar Casper Trechsel. 
Ingezonden door: Ad Heersche 

Waarom? 
In 1999 heb ik een Automoto A9 350 cc 1929 ‘dans son jus’ en in compleet 
versleten staat gekocht. De eerste revisie van de magneetontsteking door Ton 
van Daal in Bergeijk ging gepaard met zijn opmerking dat Franse magneten 
minstens elke 2 tot 3 jaar opnieuw bekrachtigd moeten worden.  En dat leek 
ook waar te zijn. Na 3 jaar was de vonk nergens meer te bekennen en uitein-
delijk in 5 jaar tweemaal extra naar Ton van Daal gereisd voor 
‘opwaardering’ van de magneet. 
Na  vijf jaar ploeteren dus met regelmatig gebrek aan vonk, naar een andere 
reparateur in Best gegaan. Opnieuw de magneetontsteking gewikkeld en 
weer hetzelfde verhaal over de regelmatige verzwakking van de magneet. 
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Alles tezamen heeft dat vele honderden euro's (te veel) gekost, maar 
ja ..........................je moet wat ....................en waar dan wel naar toe? 
  
Het grootste ‘drama’ dat je kan overkomen is het willen deelnemen aan een 
CFM motortoertocht en dan de motor niet aan de praat krijgen. Dat gebeurde 
mij in Tiel 7 – 8 jaar geleden. Zelfs Ton Dorland lukte het niet. Wederom als 
oorzaak een vonk die alleen met een vergrootglas te zien was. Gelukkig heeft 
Rob Kwist me toen aangeboden als duo passagier op zijn 500 cc’r mee te 
rijden. Ik heb dat gedaan en heb hem daarvoor zeer gewaardeerd. 
  
Ten einde raad heb ik in 2008 Caspar Trechsel gebeld die andere reparaties 
voor mijn A9 had uitgevoerd. Lang verhaal kort beschreven: Casper heeft 
toen geconstateerd dat er geen juiste condensator o.i.d. was ingebouwd en 
heeft deze vervangen door een exemplaar dat bij starten een veel krachtiger 
vonk geeft.  Met dezelfde zogenaamde zwakke magneet is de vonk bij star-
ten nu na 6 jaar nog zodanig in orde dat na elke winterperiode na enkele ma-
len kickstarten de fiets als een zonnetje ronddraait. 
  
Als er nog oldtimer rijders zijn met problemen aan o.a. dynamo’s en mag-
neetontstekingen dan is Casper wat mij betreft een zeer goede partner. Hij 
heeft aangegeven bereid te zijn anderen daarmee ook te willen helpen. Als 
dit in het CFM blad wordt aangekondigd vindt hij dat ook goed. Casper is 
bereikbaar op tel. (0591) 35.34.48 of mobiel op 06-29.19.49.51 in Emmer-
Compascuum. 
  
Deze info is zeker interessant voor (ook niet-) leden van de Club Franse Mo-
toren met storingen aan de Electro-apparatuur uit begin vorige eeuw. 
Met vriendelijke groeten, Ad 
 
[Van de redactie] In Peu 89 blz. 25 staat verder ve rmeld:  … vier reacties van lezers... 
Henk Westerhof, Theodole IJmuiden, Peter Ritsen (vi ntagemotorbooks.com) Aris Kramer 
Maartensdijk. Met Caspar Trechsel  is er een handvo l. Voorwaar moet het lukken om de 
oude magneet weer te laten vonken. 

CEMEC 
Na de 2e Wereldoorlog werd CMR ( Centrum 
voor Montage en Reparatie ) opgericht. Een 
organisatie die na de bevrijding uit de enorme 
onderdelenvoorraden welke de Duitsers had-
den achtergelaten, BMW ’s in elkaar zetten. 
Vertaling: Henk Kaajan 
 
Toen er een gebrek aan onderdelen ontstond 
sloot CMR haar poorten en zag CEMEC het 
daglicht. Met gedeeltelijk dezelfde ploeg 
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 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 
 7201 CG Zutphen 
 
 tel/fax: (0575) 54.47.61 
 mobile: 06-24.99.84.49 
 email: robert.kwist@hotmail.com 
 
 

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) 

werklieden ging men verder met de herfabricage van alle onderdelen naar-
mate daar een gebrek aan was: frame, carter, koppeling etc. De cocktail van 
BMW onderdelen in het begin werd aldus een motorfiets die geheel in 
Frankrijk was gefabriceerd, welke voor wat betreft de R12 bestond uit enkele
- en dubbele carburateur. Het grootste deel  van de Gendarmerie en de CRS 
bedienden zich met  CEMEC. Het was een uitstekende, solide en duurzame 
motorfiets. CEMEC bouwde een kleine serie 750 cc kopkleppers voor de 
escorte van Vincent Auriol. ( President van Frankrijk jaren 40-50  ) Vervol-
gens begon het bedrijf te wankelen en het werd overgenomen door Helices 
Ratier, die doorging met de fabricage van de L7 waarbij de vorm van de tank 
en de uitlaten werd gewijzigd om vervolgens zijn eigen motorfietsen te gaan 
bouwen en op zijn beurt weer verdween. Het ging hier om de laatste Franse 
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Cemec 1951; zie ook http://rccf.perso.sfr.fr/histoire-aventures.htm 

dikke cilinders. 
De CEMEC motoren werden echt populair toen ze hun tijd in overheids-
dienst erop hadden zitten en ze door de Domeinen werden doorverkocht en 
vele jongelieden er de strijd mee aangingen. 
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Cemec 1948; vlakke tweecilinder, viertakt zijklepper, 746 cc, boring 78 mm, slag 78 
mm, carburateur Gurtner,  accu-bobineontsteking, vi erversnellingsbak in het motor-
blok, starten met kickstarter, trommelremmen voor e n achter, banden 19 x 3.50, 
snelheid 125 km/uur. 

Carburateurs uit de 30-er jaren 
Het doel van deze voorlichting is om een stukje alg emene kennis bij de leden 
bij te brengen om zelfstandig fouten in hun motor/c arburateurafstelling te on-
derkennen en deze zelf te kunnen herstellen. 
Ik ben mij er volledig van bewust dat ik mij zeer k wetsbaar opstel door e.e.a. op 
papier te zetten. Men kan mij er dus best over “aanvallen”. Het zij zo; mijn huid 
is dik en ik leer graag.   Door: Ton Dorland 
 
1) Inleiding 
2) Doel van de carburateur 
3) Eisen aan de carburateur 
4) Samenstelling van de carburateur 
5) Slijtagepunten 
6) Resultaten van een foutief mengsel 
7) De 4 fasen in de carburateur 
8) Het afstellen van de carburateur 
9) Tips, kennis en begrip 
Lees verder de webversie van Peu 91 op “Mijn CFM”. 

10 extra bladzijden 
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1) Allereerst 
Nogmaals, Het doel is om een stukje algemene kennis bij de leden bij te 
brengen. Kritiek of vermeende onjuistheden graag bij mij melden. We kun-
nen er met z’n allen van leren. 
 

2) Doel carburateur 
Er zijn vele soorten carburateurs maar allen hebben ze een zelfde doel:  
benzine en lucht in een bepaalde verhouding in een verstoven vorm in de 
cilinder brengen. 
 

3) Eisen aan de carburateur 
De eerste carburateurs waren carburateurs waar aan de oppervlakte van een 
kamer benzine werd afgeslurpt om met de lucht daarna in de motor te ver-
dwijnen. 
Het nadeel was natuurlijk dat er geen fijne afstelling mogelijk was en dat de 
brandstofverhouding niet aan de belasting was aangepast. Dit waren de zoge-
naamde oppervlakte-carburateurs. 
 
Al ras begon men tot uiteindelijk zeer ingewikkelde carburateurs over te 
gaan, waarbij men zoveel mogelijk rekening probeerde te houden met een 
aantal mogelijkheden: 
• Een mogelijkheid om een koude motor te starten. Hierbij moet een 

extra rijk mengsel in de motor worden aangezogen, zonder dat de mo-
tor direct “verzuipt”. 

• Een mogelijkheid om dit “koudestart-mengsel” te doseren om ook een 
halfwarme motor gemakkelijk te starten. 

• Een mogelijkheid om bij stationair lopen van de motor een juist meng-
sel te verkrijgen. 

• Een mogelijkheid om van stationair lopen over te gaan op een bepaal-
de motorbelasting zonder haperen 

• Een mogelijkheid om tijdens belasting het mengsel te variëren, afhan-
kelijk van belasting. 

• Een mogelijkheid om bij volle belasting een grote hoeveelheid brand-
stof toe te voeren. 

• Een mogelijkheid om een brandstofniveau, ongeacht de afname, op 
een bepaald niveau te krijgen en te houden en de toevoer vanuit de 
brandstoftank te regelen. 

 
De verhouding benzine – lucht heeft als norm 1 : 14. Dit is in principe de 
verhouding die een brandbaar mengsel oplevert wat geschikt is om in de mo-
tor te verbranden. Echter, in de praktijk kan dit variëren van 1 : 8 tot 1 : 20.  
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4) Samenstelling van de carburateur 
Voor alle voorgaand genoemde taken is een carburateur voorzien van een 
aantal regelmogelijkheden: (zie figuur 1) 
• Een gasschuif of een gasklep (H) 
• En of meer sproeiers om brandstof te doseren (P) 

Figuur 1 
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• Een choke-inrichting of een extra schuif om de onderdruk in de carbu-
rateur te veranderen zodat verhoudingsgewijs meer benzine wordt aan-
gezogen, ook via een andere sproeier. (D) 

• Een naald/stelschroef om bij stationair draaien een ander mengsel te 
creëren. (L)  

• Omdat de gasklep of gasschuif de carburateur afsluit moet het lucht/
brandstofmengsel dus via een ander kanaal. (K, M) 

• Een stelschroef om het stationair toerental te regelen (niet afgebeeld) .  
• Een (gas)naald om een variabele sproeieropening te creëren. (C) 
• Een mogelijkheid om deze (gasnaald) te verstellen (niet genummerd)  
• Een mogelijkheid om het brandstofniveau in de carburateur te regelen 

(dus in de vlotterkamer) en de leiding naar de benzinetank af te stop-
pen wanneer er brandstof voldoende is (niet overlopen) (T, U) 

  
Al met al dus een zeer ingewikkeld bedrijf, al is de carburateur uit de jaren 
1910 – 1950 zeer eenvoudig ten opzichte van de latere carburateurs met hun 
acceleratiepomp, startcarburateur, automatische choke, dubbele venturi, 
luchtvoorverwarming en dergelijke. 
De AMAL/AMAC-carburateurs, de Gürtner, de Dell’Orto carburateur heb-
ben nagenoeg dezelfde werking. 

Amal 6/001 met twee schuiven. Deze carburateur heef t dus ook een dubbele manette op 
het stuur nodig. Bron: fredymeunier.perso.sfr.fr 
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Er bestond verder nog een vlotterloze Pallas-carburateur, een Senspray-
carburateur met twee in elkaar draaiende smoorkleppen/schuiven, de 
Schebler-carburateur waarbij door het verschuiven van de gasklep de verstel-
bare sproeieropening werd vergroot of verkleind, de Solex- en de Zenith-
carburateur met hulpsproeier en aparte zuigkamer enz. enz. Er werd veel ge-
ëxperimenteerd en eenieder dacht de ideale carburateur te hebben uitgevon-
den (tot de injectie kwam) 

5) Slijtage aan de carburateur 
Meest voorkomende slijtagegevolgen om het systeem van de carburateur te 
ontregelen, d.w.z. de aanmaak van het juiste mengsel te verstoren: 
• versleten gasschuif  →  er komt lucht langs de gasschuif waardoor de 

onderdruk te laag is en er dus te weinig brandstof wordt aangezogen.  
• versleten sproeiernaald  →  onvoldoende afdichting waardoor te veel 

brandstof wordt aangezogen 
• versleten sproeier  →  zelfde resultaat 
• Dicht gekoekte of verstopte luchtkanalen  →  totale ontregeling van de 

carburateur.  
 
Deze problemen moeten eerst worden opgelost voordat men überhaupt aan 
afstellen kan beginnen. 
In voorkomend geval moet het carburateurhuis worden uitgehoond of gecot-
terd of gedraaid om daarna een overmaat gasschuif  o.i.d te monteren. Ook 
kan men de gasschuif vertinnen (houdt niet heel lang stand), een nieuwe 
schuif maken of kopen (niet makkelijk), een ander huis met een andere 
schuif proberen o.i.d.  
Nieuwe sproeiers kan lastig zijn, zo ook een nieuwe naald. Toch worden bij 
verschillende speciale handelaren een keur van nieuwe delen aangeboden. 
Dit is over het algemeen prijzig, maar bedenk dat een spelingvrije en goed 
afgestelde carburateur de basis is voor een goed lopende motor. 
 
Verder kan een carburateur nog ontregeld zijn door een verkeerde aanzuig-
buis (kelk), verkeerde sproeiers (te hoog of te lange sproeiers), een verkeerde 
of een kromme of (in de gasschuif) vastzittende  naald, een kromme statio-
naire afstelschroef, valse lucht tussen carburateur en blok (kromgetrokken 
flens, kapotte pakking, gescheurde aansluitflens en dergelijke), lekke of ver-
keerde vlotter (te zwaar/te licht). 

6) Resultaten van een verkeerd mengsel 
Te rijk mengsel: 
• (inademen) motor verzuipt, rookt erg roetachtig (niet blauw; dat is 

olieverbruik), slaat stationair af, bougie slaat vet, motor trekt slecht 
door te weinig lucht, sterk vervuilde olie, oliefilm in cilinder wordt 
weggespoeld, zuigerveren vast, kool op klepzittingen dus behalve niet 
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goed afsluiten ook later verbrande kleppen en het geheel kost nog 
meer geld ook aan brandstof. (uitademen) 

 
Te arm mengsel: 
• motor loopt warm tot zeer heet, vastlopers, terugslaan bij aantrappen, 

terugslaan bij stationair draaien 
• mengsel brandt langzamer dus: verbranding zelfs nog in uitlaat, uit-

laatklep wordt veel te heet, kleppen verbranden door verhitting, uit-
laatpijp wordt blauw, ontsteking door hitte al in de inlaatpoort. 

1) De fasen van een AMAL / AMAC-carburateur 
De diverse fasen van de meest gebruikte carburateurs (AMAC/AMAL, Gürt-
ner, Dell’orto, B&B) zijn zeer belangrijk om te onderscheiden. De diverse 
fasen hebben allemaal hun specifieke wijze om het mengsel te regelen. Hier-
door moeten de optredende problemen (een te arm of een te rijk mengsel) per 
fase worden onderzocht en op een andere manier worden aangepakt. Natuur-
lijk moeten de fasen tijdens het rijden worden ondervonden, bijvoorbeeld 
door de verschillende gasstanden met streepjes op de gashandle te markeren. 
 
Fase 1:  
De gasschuif is van zo goed als gesloten tot ongeveer ¼ van haar bereik geo-
pend. Zie fig. 2) 
De verhouding van het mengsel wordt grotendeels geregeld door de statio-
naire sproeier en/of de luchtstelschroef. 
Fase 2:  
De gasschuif is van ¼ tot ½ van haar bereik geopend. De verhouding van het 
mengsel wordt bepaald door het schuin afgeslepen gedeelte van de gasschuif. 
Fase 3:  
De gasschuif is van ½ tot ¾ van haar bereik geopend. De verhouding van het 
mengsel wordt bepaald door de stand van de gasnaald in de sproeier. 
Fase 4:  
De gasschuif is van ¾ tot geheel geopend. Het brandstofmengsel wordt be-
paald door de grootte van de hoofdsproeier. 

Figuur 2: 
       Fase 1            Fase 2       fase 3            fase 4 



19 

 

De carburateurs van de motorfietsen onder de 100 – 150 cc hebben vaak 
geen afgeschuinde gasschuif. 
Ook de oudste carburateurs hebben vaak geen afgeschuinde kant. De 2e fase 
vervalt dan; de werking is iets anders en de 1e, de 3e en de 4e fase duren wat 
langer. → 1/3, 2/3 en 3/3 

 

De schuine kant van de gasschuif 
De gasschuiven van AMAL en AMAC hebben een nummer (bovenin inge-
slagen). Het type carburateur is bijv. 4, 5, 6 en 29. Dit is het eerste cijfer of 
getal (voor de breukstreep) Het tweede cijfer (achter de breukstreep) is de 
schuinte van de schuine kant en wordt gemeten in 16e delen van de hoogte 
van de schuif. 3 is derhalve 3/16, 2 is 2/16 hoog (in het midden van de boog).  
Evt. kan de gasschuif een grotere schuining gegeven worden. (armer meng-
sel). Wees hierbij zeer terughoudend. 
 

2) Het afstellen 
 
A. De hoogte van het brandstofniveau 
Dit is het eerste wat geregeld moet worden of gecontroleerd. (zie fig. 3 en 
figuur 5) 
Normaliter is het brandstofniveau goed als het niveau direct onder de rand 
van de mengkamer of de bodemmoer van het carburateurhuis staat. Officieel 
moet dit 1 mm onder de bovenrand van de sproeier zijn, maar dat is moeilijk 
zichtbaar. De brandstof mag net niet overstromen. Later kan proefondervin-
delijk worden vastgesteld of dit nog iets lager moet/kan zijn (hooguit 1 mm). 
Dit niveau kan geregeld worden door de vlotterpen en de vlotter met schuifje 

Figuur 3: de vlotter en de vlotterkamer 
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te verstellen, een inkeping hoger of lager. Is dit allemaal niet mogelijk kan 
het complete vlotterhuis omlaag of omhoog worden geplaatst door dikkere 
of dunnere pakkingen in de bodemmoer.   
  
 
B. De stationaire afstelling : fase 1. 
Dit afstellen moet mogelijk zijn met de luchtschroef aan de voorkant van het 
huis. Wanneer de motor niet reageert op het verdraaien van de schroef wordt 
er valse lucht gezogen op een der delen van de carburateur. Vandaar dat een 
spelingvrije carburateur belangrijk is. 
Verstel de luchtschroef zo, dat de motor regelmatig en op het hoogste toeren-
tal loopt.  
Indraaien van de schroef: rijker mengsel. Uitdraaien: armer mengsel (meer 
lucht). 
Daarna de regelschroef iets terugdraaien. (niet het hoogste toerental dus, 
want dan is het mengsel te arm). Daarna kan de schroef voor het stationaire 
toerental zo versteld worden dat de motor op een laag toerental mooi rond 
loopt en niet na 10 seconden afslaat. Het stationair afstellen is vaak een ge-
voelszaak. Eventueel kan een iets kleinere of grotere sproeier geplaatst wor-
den, als het helemaal niet wil (niet stationair lopen willen of verzuipen) (er 
van uit gaande dat het vlotterniveau goed is). 
 
C. Het eerste deel van de geopende gasschuif: fase 2.  
Voordat aan een eventuele verandering van de gasschuif wordt gedacht, 
moet eerst fase 3 zijn afgesteld.  
Wanneer de hoogte van de gasnaald namelijk niet juist is, kan een fase 2 nog 
niet worden uitgevoerd. Het systeem is dan te veel ontregeld. Zie dus eerst pt 
4 
Het kernpunt is in fase 2: in dit gebied (1/4  tot ½ van de opening gasschuif) 
moet de schuine kant verhoogd worden van bijv 2 naar 3 bij een te rijk 
mengsel; bij een te arm mengsel moet de schuine kant verlaagd worden, bijv 
van 3 naar 2.   
Bedenk wel dat, wat u van de schuif afvijlt, er niet weer aan kan. Maak stap-
jes van 1 mm. (zie figuur 6). 
 
D.  Het tweede deel van de geopende gasschuif: fase 3 
Hier doet de gasnaald het werk. De gasnaalden zijn in verschillende afschui-
ningen te verkrijgen en zijn verstelbaar door de 3 of 4 inkepingen. De stan-
daard instelling is meestal in de middelste inkeping of de tweede van boven.  
Wanneer het allemaal niet wil, is wellicht een verkeerde naald gemonteerd of 
een verkeerde afschuining. 
Gasnaalden met ribbels of slijtplekken moeten sowieso vernieuwd worden. 
Overigens: ook het gat in de sproeier kan uit gelubberd zijn. Alleen een nieu-
we naald plaatsen heeft dan geen zin. 
Een te rijk mengsel: gasnaald een inkeping lager. Te arm: naald omhoog. 
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De gasnaald moet wel draaibaar/beweegbaar zijn in de gasschuif, echter niet 
omhoog of omlaag kunnen bewegen. 
 
E. Het derde deel van de geopende gasschuif: fase 4. 
De hoofdsproeier moet hier zijn werk kunnen doen zonder belemmering van 
gasnaald, gasschuif en een te kleine boring. 
Een test: Volgas rijden. Gashandle langzaam iets terugdraaien. Gaat de mo-
tor beter trekken is de hoofdsproeier te klein. Er wordt minder lucht gegeven 
dus het mengsel werd rijker. 
Hoofdsproeiers kunnen met zg. sproeierruimers geruimd worden, echter we-
derom: wat er is weggehaald krijg je niet meer terug. 
Sproeierruimers vindt u op de beurzen en vaak bij een monteur of bedrijf van 
geisers, kachels e.d. 
Bedenk: Als u graag volgas rijdt, kan een te kleine sproeier desastreus zijn, 
omdat de motor zeer heet wordt. 
. . . . . en bij vol gas een vastloper krijgen is vaak “einde oefening”. . . . . . 
 

1) 9. Tips en kennis  
• Niezen in fase 2: een te rijk mengsel. De kleur van de bougie geeft een 

goede indicatie. Vroeger was dit heel scherp waarneembaar, maar nu, 
met loodvrije brandstof, is het moeilijker. Een bruin/grijze bougie: 
goed mengsel. Zwarte, roetige aanslag: te rijk mengsel. Zwarte, vettige 
aanslag op de bougie: te veel olie. 

• Wanneer de motor stationair maar om de 4 omwentelingen een explo-
sie maakt (viertaktmotor) of per 2 omwentelingen (bij een tweetakt-
motor) (acht takten bij een viertaktmotor en viertakten bij een twee-
taktmotor) i.p.v. per 2 of 1 omwenteling, is het mengsel te rijk. 

• Echter: liever een iets te rijk mengsel (natuurlijk niet overdrijven) dan 
een te arm mengsel. De gevolgen van een te arm mengsel zijn vaak 
kostbaarder. 

• De montage van een luchtfilter geeft een verminderde doorstroom. Het 
mengsel zal dan te rijk worden, dus moet er een kleinere sproeier wor-
den gemonteerd en de gehele afstelling opnieuw worden gedaan. 

• De kelk: een lange kelk of trechter geeft meer vermogen onderin, een 
betere acceleratie maar  een lagere topsnelheid. Een korte kelk en 
aanzuigbuis tussen carburateur en cilinder geeft minder vermogen on-
derin, een iets rijker mengsel, maar meer toeren. 
Ook een verandering van kelk heeft dus een andere afstelling tot ge-
volg. 

• Vaak loopt een motor met een iets kleinere doorlaat (bijv 22 mm in 
plaats van 25 mm) veel smeuïger, maar laat niet zijn topvermogen 
zien. Een grotere doorlaat heeft alleen zin als de rest van de motor ook 
is aangepast (aanzuigbuis, kleptiming, klepdiameter e.d.) 
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V C 

V = vlotter 
C = carburateurhuis 

Figuur 4: afstellen vlotterniveau 

brandstofniveau 

          Figuur 5: Afstelling brandstofniveau 

Natuurlijk is het voorgaande verhaal onvolledig en zijn er nog veel meer han-
digheidjes en indicatoren om een goede afstelling te verkrijgen. 
Deze moeten dan in een onderlinge discussie naar voren komen. 
 
Een test, stationair draaiend, om de hoogte van het vlotterniveau te testen 
(zelf geleerd van een hééééééél oud baasje): 
 
Met de vlotterkamer aan de linkerkant van de carburateur: 
1) Motor naar links laten overhellen. Vlotterniveau wordt dus lager. 

Mengsel wordt dus armer. Motor moet eerst even sneller gaan lopen en 
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  Figuur 6:  Afschuining gasschuif 
  3:  Armer mengsel 
  2:  Huidige gasschuif 
  1:  Rijker mengsel 

1 2 3 

daarna afsterven door gebrek aan brandstof. 
Gaat de motor in eerste instantie niet sneller draaien, is het niveau te 
hoog. 

2) Motor naar rechts laten overhellen. Vlotterniveau wordt dus hoger, 
mengsel dus rijker. Motor verzuipt; moet direct onregelmatig gaan 
lopen en daarna afslaan. 

 
Gaat de motor nu eerst sneller draaien, is het vlotterniveau te laag. De vol-
gende afbeeldingen kunnen je nog wat verder helpen. 
 
 
Tips: 
• In het gasblok zit een opening van 0,3-0,4 mm die in een bocht naar 

beneden loopt. Dit wil nog wel eens verstopt zitten, waardoor de mo-
tor stationair bijna niet loopt. Doorprikken en schoonmaken kan goed, 
wanneer u in ieder geval het draadje van een staalborstel niet afbreekt 
in deze opening. 

• De schroefdraden van de AMAC- en de AMALsproeiers zijn verschil-
lend. Neem de sproeierhouder mee naar een beurs om te passen. 
Ook de maatvoering van AMAL en AMAC v.w.b. de sproeiers is an-
ders. Meten (met een sproeierruimersetje) is weten.    
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Artikel in Motortijdschrift 
Artikel uit Motor nr. 8 van 2014 (Theo Bolder uit Didam). Er 
zijn meerdere bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het 
richten van motorframes.  In het maandblad “Motor” het verhaal 
van Theo. Zie “Mijn CFM”, “Artikelen (downloads”. 

 
Als je verder wilt zoeken op internet, gebruik dan de zoekterm “richten mo-
torframes”, met de aanhalingstekens zoals hier aangegeven. Prijzen zullen 
sterk variëren, mede door de tijd die genomen moet worden om precisiewerk 
af te leveren.  

In de volgende Peu’s 
Er liggen nog diverse lange artikelen op de plank. In dit kerstnummer is de 
redactie beperkt in het gebruik van het aantal bladzijden (max. 24). De vol-
gende wordt weer dikker met onder andere: 
• 3D-onderdelen printen 
• Koelribben lassen 
• Vervolg ervaringen van Lex Biermans zijn René Gillet 
• Restauratie en ervaringen met een Terrot HSSE door Ton Dorland 
Wel aan leden de oproep om kleine berichten naar de redactie te blijven stu-
ren. Dat maakt het blad levendig. En vergeet de foto’s niet!! 

Jan maakt een zuiger voor New Mapje 
De foto's laten zien hoe wij ( ik dus eigenlijk) ee n zuiger maken voor in dit geval 
mijn New Map (je). Omdat dat ding een 108 cc modell etje is, blijken er niet zo 
heel veel van te zijn. Er is dus geen zuiger te vin den.  
Door: Jan Petter 
 
De zuiger wordt gemaakt uit volstaf aluminium met een silicium gehalte van 
ca 7.5 %. Er is in de praktijk gebleken dat deze soort gesmeed aluminium 
heel goed te voldoen als zuigermateriaal voor de oude beestjes van ons. Kijk 
maar naar onder andere de Motobécane van Grietje Westerhof. Ik weet het,  
het silicium gehalte is naar de huidige maatstaven niet heel hoog maar we 
draaien ook geen 10.000  toeren met die dingen. Het ding is door tijdgebrek 
nog niet klaar. Het vinden van TIJD , tja,  ik moet eerlijk bekennen dat ik 
daar nog wel eens wat te kort van heb, 
Want naast het runnen van mijn bedrijf  en het zelf  bouwen van een nieuw 
huis ,  hebben we een tijd vretende hobby en daar in staan op dit moment de 
volgende projecten om het zo maar te noemen,  open . 
de Rhône , mijn New Map, mijn Sparta van 1939 met Villiers 125 en de New 
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Map van Oene Kuipers uit Roden,  met ontsteking problemen. Ge ziet , er is 
nog heel wat te doen. 
 
Mijn vrouw heeft enige jaren geleden geroepen,  je bent nu met pensioen je 
krijgt nu meer tijd om thuis te zijn. MIS dus !!!! Ik krijg het alleen maar 
drukker. Want ja,  er staan ook nog een Ravat BMA, schiet lekker op. En een 
Gillet Herstal 350 supersport van 1931 te wachten. 
Maar eh, we gaan nog effe wat doen en spreken elkaar.  
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Nog lang niet klaar maar de basisvorm is er. Er zij n nog veel handelingen nodig voordat 
de zuiger klaar is. Duidelijk is dat dit voor de ge middelde hobbyist niet is weg gelegd. Er 
is behoorlijk wat machine-gereedschap voor nodig. 
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10 en 11 januari 2015, Oldtimerbeurs Rosmalen 
Geopend van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. 
www.oldtimerbeurs.net 
 
28 maart 2015 
Kennisdelendag Oosterhout 
Datum van de bijeenkomst nog onder voorbehoud 
 
20 juni 2015 
Open Dag DC Oosterhout 
Datum en naam van de bijeenkomst onder voorbehoud. 
 
5-6 september 2015 
Jubileum-clubweekend en Jaarrit Wilp (Gld) 
Kamperen en rijden in een prachtig programma voor rijder en passagier.   
‘s Avonds worden inschrijvers vergast op een gezellig programma met maal-
tijd. Nadere informatie volgt. Er is een herinnerings- (spatbord-) schildje 
voor alle leden dat deze avond voor het eerst zal worden uitgereikt.. 
 
21 september 2015 
Nationaal Veteraan Treffen Woerden 
 
31 oktober 2015 
Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Tevens veteranenbeurs, vroeger "de beurs van Barneveld". 
Leden krijgen de kortingsbon (€ 2,00) toegestuurd bij de Peu van oktober.  
 
Bestuursvergaderingen: 
11 februari; 2 mei; 7 oktober; 18 november 2015 
 
Streefdata Verzending Peu de Tout’s: 
Peu de Tout 91: rond 1  januari 2015; Peu de Tout 92: 6 maart 2015 
Peu de Tout 93: 3 juli 2015; Peu de Tout 94: 9 oktober 2015 
Peu de Tout 95: rond 1 januari 2016 
Voor de meest actuele datum verzending, zie www.clubfransemotoren.nl 
 

ClubAgenda 
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René Gillet tweecilinder ‘LONG TOURISME’ 
Leuke motorfietsen, zoals deze uit ongeveer 1912, v erdienen aandacht. Omdat 
ik weinig rijd, is het misschien aardig op deze wij ze enkele van mijn minder 
algemene motoren te laten zien aan belangstellenden . Reageer gerust en aan-
vullingen zijn altijd welkom! 
Note redactie: dit artikel is geschreven voor de VM C. Samen met onder andere 
Rien Neels is in het CFM-Documentatiecentrum naar a anvullende informatie 
gezocht. Door: Lex Biermans (met vriendelijke groet ) 

Volgens de gegevens die ik kan vinden, is René Gillet al voor de eeuwwisse-
ling begonnen met de bouw van motorfietsen. Rond 1904 kwam de eerste 
tweecilinder, die een directe riemaandrijving naar het achterwiel had. Anders 
dan bij andere merken werd die machine niet stapsgewijs verbeterd, maar 
kwam RG  in 1911 met een geavanceerde machine, waarin allerlei techni-
sche nieuwigheden waren opgenomen. Even snel opnoemen: gecomman-
deerde zijkleppen, magneetontsteking, verende voorvork van het parallello-
gram-type, volledige kettingaandrijving, in het frame geïntegreerde versnel-
lingsbak met ‘automatische’ koppeling en voetschakeling, met de handen 
bediende dubbele wurgrem in het achterwiel, draaihendels voor kleplichter 
en ontsteking met in het stuur lopende snaren, automatische olievoorziening 
werkend op de onderdruk in het carter. Om een of andere reden wordt deze 
interessante machine in de historie van RG meestal overgeslagen.  
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Als René Gillet er dan zelf niets over schrijft…. 
Dan is het voor mij een extra reden om er eens wat over te schrijven. Mijn 
René Gillet is al vele decennia bekend in de VMC, vooral als onredbaar ge-
ïmporteerd scharminkel, waarop meerdere eigenaren zich hebben stukgebe-
ten. Totdat het aanlandde bij Hilbert Beverwijk, die zelfs na de aankoop nog 
adviezen kreeg van: “maak dat je er van af komt, bijna iedereen weet dat dit 
een onhaalbaar project is”.  Hij heeft haar gerestaureerd en op sommige plek-
ken verbeterd; zo zitten er in plaats van een gevorkte en een rechte drijfstang 
nu twee L-vormige drijfstangen in. Hilbert heeft er veel mee gereden, onder 
andere meerdere keren Luik-Nancy-Luik. Maar de eerste productie Norton 
F1 Wankel wenkte hem toe en zo ben ik eigenaar geworden; dat was eind 
1995. Zelf heb ik er een paar keer een Anglo-Dutch mee gereden, een Breck-
land-week en onlangs de Keilriemenfahrt. 
 

Het starten van de motor is een fluitje van een cen t 
Eerst pomp je wat olie in het carter (dat na elk seizoen netjes afgetapt wordt), 
waartoe een handpomp rechtsvoor op de tank zit. De hendel uittrekken, een 
halve slag draaien en weer induwen. Dat was in het begin. Nu doe ik het 
makkelijker: de regelkraan van de oliedruppelaar flink open, een keer de mo-
tor rondtrappen en de olie begint te stromen, wat mooi controleerbaar is in 
het kijkglaasje. Dan het benzinekraantje open draaien, dat zit ook bovenop de 
tank, even vlotteren, een beetje gas geven met de manette en aantrappen. Dit 
alles geschiedt op de achterstandaard; een zijstaander is niet aanwezig.  
Bij het aantrappen moet je je voeten mooi horizontaal houden, anders zit je 
klem op de treeplanken.  
De stand van de ontsteking maakt voor het starten niet uit. Bij het rijden kan 
je er wel lol van hebben, met name heuvel op gaat met wat latere ontsteking 
veel soepeler dan bij volledige voorontsteking, wat ook geldt voor langzaam 
rijden, zoals bij een VMC-rit voorkomt.  
 

Pedalen vastzetten met een draadje 
Na het starten is het zinvol de pedalen vast te zetten, omdat die anders mee-
draaien en in een bocht de grond kunnen raken. Daarvoor gebruik ik nog 
steeds een draadje; een verend klemmetje is netter en makkelijker en moet ik 
(nog steeds) eens maken. Na het starten zet je de machine op de banden en 
klap je met de hand de achterstandaard op. Dat zou ook iets makkelijker kun-
nen met een slimmere vanger van de vasthoud-veer, maar tot nu toe heb ik 
me er niet druk om gemaakt. In het begin sloeg de motor nog wel eens af, 
maar tegenwoordig niet meer. Ik heb het stationaire toerental zo afgesteld, 
dat  de machine met volle voorontsteking op VMC-snelheid rijdt. Met volle 
naontsteking slaat hij net af, bij iets tussen deze uiterste standen in blijft de 
motor draaien. 
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En dag wegrijden  
Dat vergt enige (voor mij zelfs heel veel) gewenning. De eerste keer op de 
RG, bij Hilbert op een klein weggetje, was niet bijster makkelijk, ook al om-
dat de spoorlijn het eindpunt betekende, ook van een eventueel ‘op hol gesla-
gen motor’, zoals het aanvoelde. Rechts van de motor zit in de treeplank een 
teen/hak versnellingspedaal, dat in elke stand vergrendeld wordt door een pal 
in een kwadrant. Ontgrendelen gaat door het teendeel van het pedaal naar 
achteren te kantelen; op zo’n moment kan het pedaal bewogen worden om 
een versnelling te kiezen. Aan de voorkant gezien zit de vrijstand beneden, 
de 1 middenin en de hoogste (2e) versnelling bovenin. Zoals gezegd, is de 
koppeling automatisch. Om weg te rijden beweeg je het pedaal langzaam 
omhoog, waarbij de koppeling aangrijpt; daarvoor heb je circa 2 centimeter 
beweegruimte, terwijl je wel het teendeel ingedrukt moet houden.  

Racestart, dan maar na de bocht de motor starten 

In het begin slaat òf de motor af , zodat je haar weer op de standaard moet 
hijsen, òf je maakt met te veel gas een race-start terwijl je voet nog boven de 
treeplank hangt, waardoor je een groot deel van de straat nodig hebt om over-
eind te blijven. Bij VMC-ritten met een bocht vlak na de start kun je daarom 
beter pas nà die bocht starten! 
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Door veel te rijden met de motor is mijn start-techniek verbeterd. Alleen na 
lange stilstand start ik haar nog op de achterstaander, omdat ik de olie wil 
zien lopen en even rustig wil kijken en horen of alles goed is. Alle andere 
ritten in het seizoen wordt als een loopfiets enige vaart gemaakt, waarna met 
de kleplichter in de motor naar de 1e versnelling wordt geschakeld, die daar-
door meestal meteen start. Dit kan, omdat die kleplichter met het rechter 
handvat bediend wordt; je kunt ondertussen het stuur dus prima vasthouden. 
Heuvel op is deze startwijze minder aangenaam. Als je haar kent, kun je haar 
met één voet op de trapper tot leven wekken; dan moeten wel alle hendeltjes 
goed staan. Natuurlijk helpt de prima magneet van Magneto France ook mee 
aan de snelle start. 
Opschakelen gaat net als bij een motor zonder koppeling: gas los en/of klep-
lichter in, wachten tot het toerental gezakt is en dan opschakelen; dat kan 

zonder tandenpoetsen. Neerschakelen gaat door gewoon met wat gevoel te 

schakelen en niet te veel gas terug nemen. Tussen 1 en 2 zit een koppeling; 

die is met de voet nauwelijks te vinden maar doet wel zijn  werk. De versnel-
lingsbak maakt deel uit van het frame en is van het planetaire type, vandaar 
de ronde vorm. De koppelingen zijn conisch. Van onderen wordt  de bak be-
diend via gaffels, die aan het schakelpedaal gekoppeld zijn.   Vervolg in Peu 92 
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Mededelingen 

Fout goed gemaakt 
In de bijlage van de vorige Peu zaten de stukken van de Jaarvergadering. He-
laas kwamen we er kort voor de start van de vergadering achter dat de notu-
len van de vorige Jaarvergadering niet waren toegevoegd. Daarvoor in de 
plaats had je een ander document twee keer. Jammer, jammer. 
We hebben ons tijdens de vergadering gered maar het was niet fraai. 
In “Mijn CFM” zijn alle stukken alsnog terug te vinden.  

Nieuw symbool 
Dit symbool geeft aan dat op de website van de CFM meer infor-
matie te vinden is. Het behoort tot de mogelijkheden om bij artike-
len bijvoorbeeld meer foto’s te plaatsen, dan er in een boekje pas-
sen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het gewicht van het 

boekje en daarmee de verzend– en drukkosten. Tevens zijn foto’s in de pa-
pieren versie helaas  nog in zwart-wit. Op de site wordt alles in full-color 
weergegeven. 
Is u ook opgevallen dat bij de vorige Peu de foto’s te donker  waren? Dat 
moet nu weer beter zijn….. 

Beurzen/evenementen 2015 
 
Elke DERDE Zondag van de maand. 
Le Club du Vieux Guidon 
Verplicht lidmaatschap €5.00 per jaar. Lidmaatschap van 1 augustus tot en 
met 31 juli. Replonges - 4km van Mâcon (F) 
 
11 Januari 2015, 15e Ruilbeurs Famenne Ardennes (B) 
Rue de 2 Provinces, Wexwww.mrfa.be 
Presentatie van de Gillet ACT, zie restauratie op http://www.mecasoud.be 
 
10 en 11 januari 2015, Oldtimerbeurs Rosmalen 
Geopend van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. 
www.oldtimerbeurs.net 
 
6 - 8 fevbruari 2015 Bremen Classic Motorshow (D) 
www.classicmotorshow.de 
 
7 en 8 februari 2015, Moto Retro Wieze (B) 
Oktoberhallen.  Open van 09:30 uur tot en met 18:00 uur 
www.motoretrowieze.be 
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21-22 februari 2015  Ruilbeurs 'T ECHAPPEMENTJE, Roeselare (B) 
FABRIEKSPAND, veldstraat 59, Roeselare, Entree € 5,00 
www.techappementje@telenet.be 
  
7-8 maart 2015  Bourse D’Echanges, Reims (F) 
Open: zaterdag 9.30 hr - 18.30 uur; zondag tot 18.00 uur. Entree € 12,50 
www.2ce-salons-reims.com 
 
14-15 maart 2015 Technorama Kassel (D) 
2-3 mei 2015 Technorama Ulm (D) 
12-13 september 2015 Technorama Hildesheim (D) 
www.technorama.de 

 
 
 
 
 

Overige beurzen Frankrijk 
Voor een compleet overzicht van 
Franse beurzen: 
 

zie de website van  
La Vie de Moto:  

www.lva-moto.fr  
(Tab: Agenda) 

 
 
 

Nog een handige site 
Appèl de Phare 

www.appeldephare.com 
zie afbeelding hiernaast   

hoe gedetailleerd  
de informatie  
staat vermeld 
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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 leu-
ke contacten aan over houden ook. We organiseren enkele bijeenkom-
sten, een Jaarrit en we beheren documentatie in een documentatiecen-
trum. 


