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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 
Lid worden of lidmaatschap beëindigen kan door  contact op te nemen met de  
Ledenadministratie. 
 
Contributie: 
• De contributie bedraagt:  €20,=  (of € 30,= voor 1½ jaar na 1 aug van lopende jaar) 
• Bankrek.nr: NL39 RABO 03 77 32 84 80 t.n.v. Club Franse Motoren, Helmond 
• BIC:  RABONL2U. Email: cfm.penningmeester@gmail.com  Tel: (0492)51.86.98 
 
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 voor-
keur per e-mail. 
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Sluiting kopij:  Uiterlijk maandag  9 oktober 2015, bel of e-mail! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm.redactie@gmail.com 

Op de Voorpagina 

Hans van der Greft op de stand in Rosmalen, naast de clubstand een ontmoe-
tingsplaats voor veel leden en andere liefhebbers. 

Bijlagen 

Inschrijfformulier Clubweekend/Jaarrit 5-6 september 2015 
Het inschrijfformulier is ook digitaal de downloaden in Word en pdf-formaat 
via de website op Mijn CFM/Diversen. 

In de volgende Peu 

• Koppelingslagering Wiel Koopmans 
• Weer een ontmoeting met een clublid in zijn schuurtje 
• Koelribben lassen       
• Spitten in aangeboden materiaal voor het documentatiecentrum 
       (onder voorbehoud) 
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Fabrikant van eersteklas uit-
laatsystemen voor Oldtimer-

motorfietsen. 

Sinds 1935 producent van uitlaat-
dempers en bochten. 
Oorspronkelijk gevestigd in Hilver-
sum en sinds 2011 te Hattem. 
Op een ambachtelijke wijze vervaar-
digd en volgens originele modellen 
en methoden.  
Hoge kwaliteit in maatvoering en 
afwerking garanderen de uitstraling 
van uw klassieker of Oldtimer motor. 

Speciaal of naar uw model     
gemaakt 

Bij restauraties komt het regelmatig 
voor dat uitlaten ontbreken. In dit 
geval zijn wij in staat om passende 
bochten en dempers te maken. Uw 
motor komt dan bij ons logeren en 
wordt voorzien van een authentiek 
uitlaatsysteem. Alle andere wensen 
op uitlaatgebied zijn bespreekbaar. 
Wij zijn graag bereid om te adviseren 
vanuit ons vakgebied. 
Hiervoor is een telefonische afspraak 
noodzakelijk. 

(commerciële advertentie) 
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Voorwoord 
De Club Franse Motoren krijgt de respectabele leeftijd van 25 jaar. Het be-
stuur heeft bedacht dat dit vooral wordt gevierd tijdens het clubweekend in 
september. De club is in die jaren flink gegroeid. Zo moeten er dus wat aan-
passingen worden gedaan maar de organisatie van het clubweekend/Jaarrit 
doet het in de geest van 25 jaar geleden. Hoe ging het toen? 
Ik had wat contacten opgedaan op beurzen, met name de beurs van Barne-
veld. Deze mensen hebben een briefje ontvangen met een uitnodiging om 
een keer op een zaterdagmiddag bij elkaar te komen in Apeldoorn om elkaar 
wat beter te leren kennen. Brief en telefoon werden toen de belangrijkste 
communicatievormen. 
Ter vergelijk: enkele weken geleden stuurde de redactie een elektronische 
brief (e-mail) naar de leden en daarop kwamen binnen twee dagen voldoende 
reacties om een goed bezochte dag bij Rien Neels in het Documentatiecen-
trum te hebben.  Minder dan een halfuurtje werk. Dus voor mij werd … 
• brief werd e-mail, 
• Apeldoorn werd Wilp en  
• briefje werd de ‘Peu de Tout’.  
Thee met een koekje wordt nu een Frans diner met naar schatting 40 gasten.  
Veel wil het bestuur aan dit eenvoudige concept eigenlijk niet veranderen. 
Dus reserveer tijdig want dan kunnen we zorgen voor kwaliteit met eenvoud. 
Overdag verkennen we de IJsselvallei en de Veluwe. ‘s Avonds genieten we 
van de belevenissen, het eten en van elkaar. 
 
Groet van de familie Jonkman, Paul 

Meer dan ooit zijn we van de voorinschrijvingen afhankelijk. Zo kunnen we de 
organisatie zo kleinschalig mogelijk inrichten. Het is dus belangrijk dat je tijdig 
aangeeft of je komt en met hoeveel. We willen niemand teleurstellen maar het 

plan moet tijdig worden voorbereid. 
Het inschrijfformulier is als losse bijlage toegevoegd.  

Uiteraard kun je ook een e-mail sturen naar ptm.jonkman@gmail.com.  
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Clubweekend en Jubileum-Jaarrit Wilp 
Zaterdag 5 en zondag 6 september organiseert de CFM de Jubileum-Jaarrit. 
Het is dan bijna 25 jaar geleden dat de club werd opgericht. Er zullen enkele 
speciale accenten zijn, alles kunnen we daar nog niet over vertellen. Ga er 
maar vanuit dat je feestelijk  wordt ontvangen en dat het op veel momenten 
tijdens het weekend merkbaar is. 
 
Camping Boerderij Den Hoek 
Fam. Reinders, Leemsteeg 23, 7384 SN Wilp-Achterhoek. (055) 519.19.55 
De kosten van de camping zijn voor eigen rekening en u moet zelf reserveren 
en afrekenen. E-mail info@denhoek.nl. Meer info op denhoek.nl. 
 
Feest in Twello 
Twello heeft 1x per jaar een groot dorpsfeest. We zitten er net ver genoeg 
vandaan om er geen last van te hebben. Overdag braderie, kermis en ‘s 
avonds veel muziek. 
 
Stoomfestival 
De Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) bestaat 40 jaar. Tientallen 
stoomlocomotieven zullen tussen Apeldoorn en Dieren lawaaiig voorbij rij-
den. We zullen zeker enkele treinen zien rijden. Daar zorgen we gewoon 
voor. 
 
Dinerbuffet 
Bezoekers en clubleden zijn met hun partner van harte welkom tijdens het 
dinerbuffet op zaterdagavond. Er zijn meerdere gangen, zodat tussendoor 
voldoende tijd is om bij te praten. 
Niet iedereen is in staat om met de oude motor rijdend het clubweekend te 
bezoeken. Alle leden zijn van harte welkom om het feestdiner bij te wonen. 
 
Herinnering 
Alle bezoekende leden krijgen een aandenken mee naar huis. De herinnering 
is achteraf ook te bestellen als je het weekend niet aanwezig kunt zijn. 
 
Voorinschrijven via het inschrijfformulier of: 
ptm.jonkman@gmail.com 
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In het schuurtje bij Henk de Bruijn 
Deze keer is de rit richting Den Haag, Leidschendam. Over het Prins Clausplein 
met een imposante fly-over, modern en indrukwekkend. Vroeger kwam ik er 
bijna iedere week over, nu zelden. Ik ben het drukke westen ontgroeid. Henk 
woont in een zeer rustige buitenwijk in een laagbouwwoning met garage. Ik was 
enigszins nieuwsgierig naar dit interview. Als interviewer weet je eigenlijk wei-
nig van de man die je gaat interviewen zo ook van Henk de Bruijn. Hij heeft op 
de kennisdelendagen lezingen gehouden die niet alleen wat betreft inhoud 
maar ook qua presentatie en opbouw iets anders deden vermoeden dan alleen 
een motorliefhebber. 
Door:  Wil Streep 

Ik ben Henk de Bruijn, 75 jaar en al 9 jaar weduwnaar. Mijn werkzame leven 
heeft zich vooral in het technisch onderwijs afgespeeld op de M.T.S. voor 
luchtvaarttechniek ''Antony Fokker''. Maar het begon als L.T.S-ertje van 15 
jaar bij de Optische Industrie in Delft in de draaierij en later de gereed-
schapsmakerij. Hier leerde ik ontzettend veel van de fijnmetaal bewerking. 

Daar werden röntgencamera's, luchtcamera's, infraroodramera's en richtca-
mera's voor de Starfighter gemaakt. Ondertussen ben ik naar de technische 
lerarenopleiding in Rotterdam gegaan. Dit was een avondopleiding. Ook bij 
de instrumentenfabriek Enraf- Nonius veel draai- en freeswerk gedaan. Bij 
de motorzaak van Henk Vink (Motim) gewerkt en daarna het technisch on-
derwijs in. De lessen die ik gaf waren (fijn-)metaal bewerken, tekenen, en 
materialenkennis het gaf mij jaren lang veel voldoening. Totdat ik met de 
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VUT kon werkte ik bij de Anthony Fokker school.  Na 44 jaar geen verplich-
tingen meer aan een werkgever dat was gezien het onderwijs met alle sores 
van de laatste jaren een opluchting. 
Als je mij vraagt wat mijn hobby’s zijn, dan kortweg natuur (vogels, planten 
en de tuin) en de techniek waarbij motoren een heel interessant onderwerp 
zijn. Dat begon met een Berini met DKW motor met drie  versnellingen. 
Daarmee ging ik na een paar jaar trial rijden. Dat ging, met de nodige aanpas-
singen, maar moeizaam. Ondanks opvoerpogingen, ik vulde de krukas op, 
voldeed hij niet. Er kwam wat anders aan de beurt namelijk een Demm. Deze 
was door Wim Suiker geprepareerd en voldeed beter. Op een keer moesten 
we in een “nonstop” door vrij diep water, het kwam tot vlak onder de carbu-
rateur, maar de motor gaf geen krimp hij bleef perfect draaien. Aan het brom-
mer/motorfiets front verscheen een Hercules met een 5 versnellingen 
Sachsmotor. Deze "fiets" zorgde voor veel opwinding en zorgde ook voor 
resultaten in de trial rijderij. Toch kwam er een eind aan de pret doordat de 
avondstudie er onder leed. Het kostte me een jaar zitten blijven. 
Het motorleven ging wel door met transportmiddelen zoals een James Colo-
nel 225 cc. opgevolgd door een Jawa twin 350cc. Nadat er  een auto was ver-
schenen werd de Jawa  ingezet in een sprint wedstrijd (400m) op Zandvoort 
en dat leverde een derde plaats op. Het had beter gekund maar het ontbrak 
aan de benodigde tijd voor het goed opvoeren van de motor. Hierna stopte 
het "motorleven".  Trouwen, huis kopen, kinderen, al deze zaken tellen ook 
mee.  Ik heb geen rijdende motor meer maar er is er een in restauratie, een 
Terrot PU uit 1932. Er is geen opleverdatum gepland. Alle onderdelen maak 
ik zelf. De vakkennis hiervoor heb ik en ook de nodige machines. Zoals een 
draaibank, en een goede freesmachine met de nodige toebehoren, en micro-
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meters voor uit- en inwendig meten. Wat  ik mis zijn tandwielfrezen en een 
meetbankje voor het uitlijnen van een krukas. Het maken van onderdelen doe 
ik graag maar het is vaak zo dat je moet weten wat het worden moet. Het 
moet origineel zijn en daarvoor is een voorbeeld of een tekening nodig en die 
mis ik vaak. Want het wrak wat  ik ooit kocht bleek opgesierd met niet origi-
nele onderdelen. Wat ontbrak daarvan dacht ik, dat koop ik effe, maar dat 
viel tegen! Er is van alles, maar slechts zelden datgene wat je zoekt en als je 
wat vindt, dan is het ook aan reparatie toe, maar dat is niet erg. Het zoeken 
kost jammer genoeg wel veel tijd. Sommige handelaren zijn echte grabbelton 
fanaten en gooien van alles plompverloren in een kist en klaar is Kees. Ik heb 
een flinke garage van 11x3. Meter. Die heb ik voor 50% in gebruik als werk-
plaats. Zoals op de foto is te zien heb ik een goede draaibank, hulpgereed-
schap en een zelfgebouwde heftafel. Gereedschap geen probleem ofschoon ik 
wel wensen heb zoals een tandwielfrees en een meetbank voor het uitlijnen 
van een krukas. Waar ik niet goed in ben, dat is de behandeling van plaat-
werk. 
 
Zoals reeds eerder gezegd ben ik meer een leraar dan een knutselaar. Daarom 
ook de bijscholingen die ik geef op de kennisdelendagen zoals over schroef-
draad, bouten en moeren, het harden enzovoort. Hier wil ik ook mee verder 
gaan als er behoefte aan bestaat en er onderwerpen zijn waar meerdere men-
sen in geïnteresseerd zijn . 
 
Ritten rij ik niet maar de bijeenkomsten vind ik gezellig, zeer interessant en 
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voor mij als oud docent een beleving. Aan te bevelen aan iedereen om ook te 
komen. 
Ik wens alle clubleden, mij bekend of niet, veel plezier toe met onze hobby. 
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Even voorstellen…… Mark Nijhoff 
Op de valreep op zondag in Rosmalen aangemeld als lid van CFM; niet dat ik 
het eigenlijk niet van plan was maar er was genoeg te zien die dag en het was er 
dus nog niet van gekomen. 
Ik woon in Rotterdam met mijn vrouw Petra en werk momenteel bij Lloyd’s Re-
gister als specialist op het gebied van de machine uitrusting aan boord van 
schepen. Het werk bestaat voor een groot deel uit het maken van sterkte-
berekeningen en systeemanalyse. Het doel van dit alles kun je een beetje ver-
gelijken met het verkrijgen van een type goedkeuring zoals voor auto’s en mo-
torfietsen vereist is om op de openbare weg te mogen rijden maar dan voor 
schepen; is het schip veilig om te gebruiken. 
Door: Mark Nijhoff 

 In 1994 heb ik een BSA M21 gekocht om te restaureren en te rijden; destijds 
was het idee een motor te kopen met in ieder geval een “Webb”-type vork, 
verder maakte het eigenlijk niet zoveel uit.  De BSA is er nog steeds en ik rij 
er de laatste jaren weer regelmatig op; afgelopen jaar zo’n 1700km.  
In de tussenliggende jaren heb ik wat aan demo racen gedaan bij de CRT met 
een Aermacchi 350 en een replica MONARD welke ik gebouwd heb inclu-
sief het frame. Dit was oorspronkelijk een project van Geoff Monty en Allan 
Dudley Ward in de 50-er jaren waarbij er in een zelf ontworpen frame diver-
se motorblokken hebben gehangen en een van de laatste was een Triumph 
650 twin; zo heb ik hem ook gebouwd. Nadat ik bij de CRT toch een beetje 
uitgekeken was heb ik nog een aantal jaar bij KNMV Classic geracet met een 
ABSAF in een Seeley Mk3 frame. Een ABSAF is een Nederlandse replica 
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van de BSA Goldstar 500 eencilinder en daarmee heel geschikt om aan weds-
tijden deel te nemen simpel weg omdat het blok nieuw is en dus beter be-
stand tegen de belasting welke racen nu eenmaal met zich mee brengt. Ver-
der is het toch een beetje zonde om originele delen hiervoor te gebruiken en 
ook niet onbelangrijk goedkoper als je het vergelijkt met een originele Gold-
star! 
Motor fietsen zijn al sinds mijn 14e/15e een grote hobby met eerst de cross 
brommers. Daarna heb ik ook nog een aantal seizoenen aan crosswedstrijden 
mee  gedaan. De meeste jaren op verschillende 125cc Suzuki’s en later ook 
Yamaha 125 en 250cc. De eerste Suzuki was eigenlijk ook een soort restau-
ratie want met een krantenwijk naast de school was er niet heel veel te beste-
den (vaders had er geen oren naar) en dus een paar jaar oude motor gekocht 
met de hulp van mijn buurman. Hij was toen de man om een  Zündapp of 
Kreidler snel te maken bij ons in de buurt en hij vond het leuk op dit te on-
dersteunen. Die motor weer helemaal als nieuw opgebouwd en in de eerste 
wedstrijd gelijk weer een deuk in de net uitgedeukte tank gereden!   
Daarna heb ik veel op de straat gereden met diverse motorfietsen; een aantal 
Yamaha’s en later voornamelijk BMW GS’en. Momenteel heb ik een wat 
oudere GS (1991); rijd eigenlijk wel zo leuk, wat minder “elektrisch” zeg 
maar. Die moderne 4 kleps boxers zijn prima en heb ik ook gehad maar met 
de komst van de 1200 vond ik de lol er wel een beetje af.  
De BSA is de laatste jaren steeds vaker naar buiten gekomen om op te rijden 
en zo had ik al een tijd interesse in een “plat-tanker” om ernaast te hebben. 
Liefst eigenlijk een complete fiets welke niet versleuteld is en, zoals jullie 
zeggen “dans sons jus” kan blijven. Technisch neem ik de motor onderhan-
den voor zover nodig maar dat moet het dan ook zijn. Engelse motoren van 
de 20-er jaren zijn doorgaans duur en toen jullie de vergadering in Kootwij-
kerbroek hadden in oktober vorig jaar zag ik daar op de beurs een Terrot met 
platte tank en eigenlijk in een goeie staat. Oké of het allemaal origineel is 
wist ik ook niet maar wat wil je na een kleine 80 jaar. Ik kende de verkoper 
en we hebben wat staan kletsen en ondertussen de Terrot wat bekeken; leuk 
ding dacht ik. 
Zondag nog eens over nagedacht want het was wel een plat-tanker en tegen 
een acceptabele prijs in een mooie onversleutelde staat. Er was alleen wel 
een probleem met de stallingsruimte; de garage is al goed gevuld zal ik maar 
zeggen dus als er een motor bij zou komen dan moest er een andere weg of 
ergens anders stallen. Maandag ochtend op de fiets naar m’n werk bedacht ik 
dat het stallingprobleem wel opgelost kon worden en waarom eigenlijk de 
Terrot dan ook niet gekocht? Dus s ’avonds gebeld en afgesproken om nog 
een keer te kijken en uiteindelijk dus te kopen. Het is een Model F – 250cc 
tweetakt van 1926 met carte gris. Op dit moment is de motor voor het groot-
ste deel gedemonteerd om technisch een en ander wat op te frissen / vernieu-
wen. Misschien dat tegen eind dit jaar ik naar de RDW kan om op kenteken 
te zetten. 
Groeten uit Rotterdam, Mark Nijhoff; 20-10-1963; mark.nijhoff@hotmail.nl 
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Museum Sinsheim en museum Speyer 
In Sinsheim (471 km van Utrecht) staan de Concorde en de Tupolev 144 op-
gesteld, samen met 300 oude auto’s en 200 motoren. Niet te vergeten een 
opstelling van Formule 1 auto’s en locomotieven.  
In Speyer (dicht bij Hockenheim) staan een 747 jumbojet, 150 oldtimers, een  
Münch Mammut-collectie en een stel superbikes, 60 vliegtuigen en helikop-
ters. 
 
Als je in de omgeving van Mannheim en Karsruhe komt, dan is dit misschien 
een goede plek voor een stop van enkele dagen. Enkele leden tipten ons als 
een aanbevelingswaardige museua. Hoewel ze beiden adverteren in dezelfde 
folders, moet je ze toch vooral als zelfstandige techniekmusea beschouwen. 
 
De entree bedraag rond 20 euro per suseum, een IMax-film zit bij deze prijs 
in. Een combikaart voor beide musea kost 35 euro. We horen graag je erva-
ringen. 

De CFM heeft bijna alle e-mailadressen 
We verzamelen van nieuwe leden al lange tijd de e-
mailadressen. Natuurlijk wijzigt dat wel eens. Niet altijd zal 
dat door gegeven worden aan de CFM. In ieder geval kwa-
men we er bij een twintigtal leden achter dat we nog een 
verouderd e-mailadres in de ledenlijst hadden staan. De e-
mails met aankondigingen voor de Kennisdelendag en de 
Open dag van het documentatiecentrum kwamen onbezorgd 
terug. Die afwijzingen krijg je trouwens binnen enkele se-

conden, een licht gevoel van teleurstelling natuurlijk bij de redactie. 
Om dat niet een derde keer te laten gebeuren hebben deze leden eenmalig 
een brief gestuurd. Binnen enkele dagen had bijna iedereen gereageerd door 
een e-mail naar de redactie te sturen. 
Hieronder volgen nog 18 leden waarvan destijds bij inschrijving nooit een e-
mailadres is ontvangen. Zou je een berichtje willen sturen naar 
cfm.redactie@gmail.com met als titel “Mijn email-adres”? Dan nemen we 
je de volgende keer ook mee in de berichtgeving. Het gaat om de volgende 
leden: 
 
Frans Bakker, Ruud Berck, Jan van Doorn, Gert Dumbar, Leo Frazer, 
Sjaak Gotink, René Hoeksma, Erik van der Hoeven, Leo de Keijzer, Dirk 
Jan Keizer, Piet Knoop, Herman Rijntjes, Fried van Schaik, Ab Tobias, 
Henk van Twillert, John Verschoof, Johan de Vries, Ben Wieringa. 
 
Indien je geen e-mail hebt, maar wel het bericht op papier wilt ontvangen, 

geef dat dan ook aan bij de redactie. Bel daarvoor naar de ledenadministratie 

of stuur een (papieren) briefje. 
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Kennisdelendag 28 Maart 2015 
Door: Jan Horsman 
 

Zaterdag 28 maart werd er weer de bekende Kennisdelendag gehouden in 
museum van Rien in Oosterhout. 
De opkomst was dit keer overweldigend: 20 personen hadden zich aange-
meld. Zoals op de foto te zien is, kon iedereen een plekje vinden. 
 
Na de inleiding door Christ, nam Henk de Bruin het woord: het onderwerp 

was dit keer lagering en smering en alles wat daar bij komt kijken. 
Henk hield een zeer deskundig betoog over dit onderwerp. Het verhaal was 
tevens gebundeld in een aantal A4’tjes, die iedereen mee naar huis kreeg. 
Henk, weer hartelijk bedankt voor je bijdrage. 
 
Het volgende onderwerp, het ontroesten van ijzer, zou door Wim Jansen be-
handeld worden. Wim kon door familie omstandigheden echter niet komen. 
Christ heeft dat onderwerp overgenomen. En uitgebreidere uitleg zal door 
Wim later gedaan worden. (Is inmiddels gebeurd op de Open Dag DC op 20 
Juni. Zie verslag daarvan.) 
Het laatste onderwerp was van de hand van Mark Nijhoff. Hij hield een de-
monstratie over het bruineren van metaal, ook wel zwarten genoemd. 

Christ doet de aftrap. Grote opkomst dit keer: 20 personen. 
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Bruineren is een chemisch proces, waarmee je blank metaal zwart kunt ma-
ken. Bruineringsvloeistof is gewoon via internet te koop. Je brengt het met de 
kwast aan en het metaal wordt inderdaad zwart. 
De bruineringsvloeistof kan op diverse internetsites besteld worden: 

• www.delville.nl (zoeken op Bernax type 540) 
• Voor kleinere hoeveelheden: 
• http://www.ballistol-shop.nl/Klever_Snel-bruineermiddel.html 
Als je meer over het onderwerp wilt weten,  google dan even op ‘bruineren’. 

Open dag documentatiecentrum 20 juni 2015 
Doordat Wim op de Kennisdelendag afwezig was, werd een klein stukje van 
dát programma vandaag 
aan de goed bezochte 
open dag gekoppeld. 
Daarna was er bij prach-
tig weer een ritje. Daan 
Withagen schrijft ons: 
“het was een leuke dag, 
leerzaam en gezellig.  
Hij zegt ook: ik kom net 
terug van Kuurne een 
beurs bij Kortrijk. Ver-
assend veel Frans in 
verhouding tot de rest 
van de beurs, maar wei-
nig onderdelen, 300km 
gereden en dan toch 
maar een benzinekraan 
meegenomen. 
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De Terrot HSSE  
Door en van:  Ton Dorland 

Eerst een stukje geschiedenis 

Vanaf 1899 begon de firma Terrot zich bezig te houden met gemotoriseerde 
voertuigen. “Le Fondateur” Charles Terrot (II) begon in het Duitse Stuttgart 
in 1852 samen met zijn oude werkgever een fabriek van breimachines, waar 
al snel faam werd opgebouwd in techniek en betrouwbaarheid. Heden ten 
dage worden breimachines van “Terrot Strickmaschinen GMBH” nog steeds 
gebruikt over de gehele wereld. In 1886 werd begonnen met een nieuwe 
(breimachine-)fabriek in Dyon. 
In 1890 werden door Charles (III) in de nieuwe fabriek de eerste Terrot-
rijwielen gebouwd, waarna in 1895 een uitbreiding plaatsvond naar . . . . 
schrijfmachines.  Vanuit deze technische kennis is het natuurlijk peanuts om 
in 1899 de heel kleine stap te doen naar …. 

het gemotoriseerde transport 

Allereerst werd een “tricycle” gebouwd met een De Dion Bouton-motor (1 ¾ 
pk)  en een jaar later de “quadricycle” (2 ¾ pk).  In 1902 verscheen de eerste 
motorfiets, de Motorette No.  1, met een onbekende 170 cc motor.  
Al snel volgden de No. 2  met een Bruneau motor, daarna de No 3. In de loop 
van de volgende jaren werden motoren gebruikt van Zedel, Faure, Givaudan, 
Dufaux en MAG. In 1909 kwam het eerste Terrot-Zedel motorblok. De eer-
ste 350 cc kopklepmotorfietsen werden gebouwd in 1924. Beide blokken 
waren van JAP.  

Kopkleppers waren duur 

Men moest echter FF 4950 neertellen voor een kopklepper, terwijl de zijklep-
per FF 3925 kostte. Toch wel veel geld voor alleen een kopklepblok en een 

Meer foto’s op  
“Mijn CFM” 
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derde versnelling, omdat er verder geen enkel verschil in de motorfiets was. 
Wel was er als verdere optie in 1925 een 350cc JAP Racing-blok met dubbe-
le uitlaat verkrijgbaar.  
Het motorblokshoppen ging door totdat in 1927 voor het eerst een 350cc zij-
klepblok verscheen van eigen fabricaat met gelijktijdig een kopklepblok met 
enkele uitlaat (de HSS) en een dubbele uitlaat (de HSSC). Opvallend was dat 
de eerste jaren voor de maatvoering zowel Engelse maten als metrische ma-
ten door elkaar werden gebruikt. Het waren snelle blokken die zeer goed de 
competitie aankonden met bijvoorbeeld een Peugeot P105, een Monet Goyon 
LS4, of de Motobécane “Super Culasse”. Er werden vele successen geboekt 
tijdens races op Monthléry, Lyon, de lange-afstandsrit Bordeaux-Nice e.d. 
met o.a. Monsieur Perrotin als berijder.  

De beste kopklepper: de HSSE  

In 1930, een der beste jaren van Terrot, verscheen Terrot met een nieuwe 
motorfiets: de HSSE.  Hierdoor was het gamma aan motorfietsen gestegen tot 
31 waarbij de nieuwkomer betiteld werd als “haute de gamme”.  
De HSSE werd voor het eerst vertoond op de Paris-Salon van oktober 1929. 
Hoewel zo op het eerste gezicht de verschillen met het “oude”model HSSO2 
(2 voor 2 uitlaten) niet groot zijn, zijn er toch veel verbeteringen. Het frame 
is aangepast om een staande in plaats van een hangende versnellingsbak te 
dragen. Jammer genoeg heeft deze bak nog steeds drie versnellingen. De vier
-bakken verschenen pas in 1934.  
Boven op de volledig verchroomde benzinetank is op de stuurdemper een 
aluminium dashboard geplaatst met een ampèremeter en een contact- en ver-
lichtingsschakelaar met sleutel. Er is niets meer vernikkeld; alle vroeger ver-
nikkelde delen zijn nu verchroomd. 
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Beurzen/evenementen 2015 
Ook dit jaar vindt als vanouds weer het Nationaal Veteraan Treffen plaats, 
net als voorgaande jaren op het Exercitieterrein in het centrum van Woerden. 
 
Zaterdag 26 september 
De CFM is aanwezig met een clubstand 
 
De voorbereidingen van het treffen zijn alweer in volle gang. Het NVT pakt 
ditmaal ook extra uit, we bestaan dan 25 jaar!.  

De grootste veranderingen vinden we bij het motorblok 

Een volledig nieuw ontwikkeld droog-carterblok (dry-sump) met naar boven 
naar elkaar toe staande telescopisch verende stoterstangbuizen met dunnere, 
lichtere stoters met daarboven een horizontaal gedeeld tuimelaarhuis met 
naaldgelagerde tuimelaarassen. Alleen de klepstelen en klepveren krijgen 
nog frisse buitenlucht.  
Aan de onderkant valt een uitbouw aan het carter op, een opvangreservoir. 
Het carter is dikker met een sterk gebolde linkerhelft (carter bombée). De  
cilinder is een stuk hoger en heeft meer koelribben. Op de uitgaande as is 
met het aandrijftandwiel een schokdemper met een sterke veer gemonteerd. 
Aan de binnenzijde nog meer verschillen: in de gebolde linker carterhelft ► 
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past nu een dubbelrijig kogellager terwijl de rechter kruktap is voorzien van 
een enkel kogellager in plaats van een bronzen bus. Beide kruktappen zijn 
aanmerkelijk dikker (25 i.p.v. 20 en 19mm). De krukas is gesmeed in plaats 
van gegoten, met een langere drijfstang en een groter big-end. Ook het distri-
butietandwiel en dus ook het nokkenastandwiel werden groter. 
Er werd een dubbele Pilgrimpomp gemonteerd met een aanvoer vanuit de 
olietank, een leiding naar de kruktap, een aanzuiging vanuit het cartertje on-
der het blok en een retourleiding naar de olietank. De in het blok verzamelde 
olie wordt dus keurig weggepompt naar het oliereservoir en belandt dus niet 
meer via de ketting uiteindelijk op de weg. De smering van de tuimelaars 
wordt verzorgd door de oliedampen die opstijgen via de stoterstangbuizen. 
Voor de afvoer van de olie  wordt vanaf het tuimelaarhuis een leiding ge-

maakt naar een zogenaamd “milieubakje” onder het blok . Voorwaar, een 
moderne, snelle motorfiets met minimaal 13,5 pk. Als topsnelheid wordt 115 
km/uur opgegeven. Verder was een hogere zuiger te verkrijgen waardoor de  
compressie werd verhoogd naar 6,5 op 1. Werd de ontsteking vervroegd en 
een soort “super”benzine (met toevoeging) gebruikt kon probleemloos 130 
km/uur worden gereden. 
De HSSO1 en de HSSO2 verdwenen in de loop van 1930 uit beeld, waardoor 
alleen de HSSR (met de oude cylinder, open stoters/tuimelaars en total-loss 
smering) en de nieuwe HSSE overbleef. 
De HSSR stond geprijsd voor FF 5850 en de HSSE voor FF 6200 (met elek-

Zie de olieleidingen voor de cilinderkop en de afvoer naar het milieubakje 
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trische uitrusting FF 6950). 
Beide motoren zijn alleen in 1930 geproduceerd; in 1931 werd de HSSR ver-
vangen door de HSST met gesloten klepbediening, terwijl de HSSE zonder 
wijzigingen vervangen werd door de HSSL. 
In 1933 kwam het eerste semi-blok met aangebouwde versnellingsbak: de 
HR. Er bleef nog de HSSG als opvolger van de HSST. 
In 1937 verscheen nog de HSSP met een aangepaste cilinderkop met haar-
speldveren en twee hooggelegen uitlaten.  

De zwanenzang komt met het wereldoproer 

Het einde van de 350cc kopkleppers werd in 1939 gevormd door de JSS. De 
tijden werden toen al zo slecht dat zelfs de folder voor de JSS gedrukt werd 
op dun, grijs papier van een slechte en verouderde kwaliteit. Er werden 

De Terrot in Versailles 
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slechts een paar honderd exemplaren van de JSS gebouwd. Hierna viel het 
doek voor de 350cc kopkleppers van Terrot. 
De fabriek is doorgegaan met diverse andere motoren met een andere cilin-
derinhoud, 125, 250 en 500cc en een aantal scooters en bromfietsen. In 1961 
hield de fabriek als motormerk  samen met Magnat-Debon op te bestaan om-
dat zij werd overgenomen door Peugeot. Dit was het einde van een beroemd 
en sterk merk, dat op zijn hoogtepunt in 1930 meer dan 14000 motoren pro-
duceerde. 

Mijn HSSE 
Ik was al in bezit van een 350cc zijklepper en ik wilde als tweede restauratie-
project iets bijzonders. Wim Faber, zeker geen onbekende in het Franse mo-
torenland, wist zoiets: een HSSE. 

Ik kreeg de motor in een zodanige staat, dat alleen een volledige restauratie 
mogelijk was. De motor was wel helemaal compleet. Echter, alles moest on-
derhanden worden genomen. Een volledige restauratie van het blok met een 
nieuwe zuiger (Opel Kadett  1400), geslepen cilinder, nieuw big-end met 
rollen, alle bronzen lagers, nieuwe lagers (standaardmaten), kleppen, klepve-
ren, geleiders, olieleidingen, ga zo maar door. Op de kleppen zaten 3 klepve-
ren om zweven te voorkomen. De nieuwe klepgeleiders werden gemaakt van 

Zie de olieleiding klepsteel en de Monthléry-circuitlabel 
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brons i.p.v. gietijzer. Dit vereist echter sme-
ring. In de retourleiding vanaf de oliepomp 
werd een aftakking gemaakt met een regelaar 
en een leiding naar de cilinderkop. Achter 
het tuimelaarhuis vertakte de leiding zich en 
druppelt de olie op de klepschotel en smeert 
de klepgeleider. (De latere typen hadden een 
olieleidinkje vanaf het tuimelaarhuis). 
De TT-versnellingsbak leverde geen proble-
men op. Behalve het vernieuwen van de  la-
gers (wederom standaardmaten) was alles in 
nieuwstaat. De Terrot-bakken staan overi-
gens als zeer betrouwbaar bekend. Alleen het 
koppelingslager is niet meer te vinden, hier-
toe moet het koppelingshuis worden uitge-
draaid om een (open) kogellager in te kunnen 
monteren. De nieuwe kurkjes voor de platen 
werden gesneden uit een kurkvloertegel.   
Op de motorfiets werden een aantal aanpas-
singen gemaakt naar de moderne tijd. Je kunt 
natuurlijk alles origineel maken of houden, 
maar je kunt ook een beetje aan jezelf denken en de motor van een paar ge-
makken voorzien. Tenminste, als je van plan bent om veel te rijden met de 
motor en dat wilde ik. 
Ik noemde al de smering van de klepstelen. Is wel zichtbaar. Het kettinghuis 
voor de magneet werd op de nokkenas afgesloten met een keerring, zodat de 
ketting in een oliebad kan draaien. Niet zichtbaar. De wielnaven werden 
voorzien van vaste, gesloten lagers en nieuwe assen. Niet zichtbaar. De drie-
borsteldynamo werd omgebouwd naar een twee-borsteldynamo. Een elektro-
nische spanningsregelaar werd stiekem gemonteerd in een oud huis. Niet 
zichtbaar. Maar: geen problemen meer met het laden, de verlichting en de 
accu. Wel héééél lux. De magneet en de dynamo werden opnieuw gewikkeld 
en van nieuwe lagers voorzien door Henk Westerhof. Gevolg: in 18 jaar rij-
den nooit een probleem gehad met het elektrische deel en de ontsteking. Fijn, 
omdat ik hier ook weinig verstand van heb. 
Het frame en de gelakte metaaldelen werden na het stralen gepoedercoat. 
Hierna werden spatborden, velgen, kettingkast e.d.  strak gemaakt en gespo-
ten. Hierdoor blijft de coating/laklaag flexibel en heb je geen last van weg-
springende schilfers, barstjes e.d. Ook alle chroomdelen (ook de tank) wer-
den opnieuw verchroomd. Het bleek dat je met gebruik van een cr-primer 
ook prima lakvlakken op de verchroomde benzinetank kunt aanbrengen.  
Er werden nieuwe rvs-spaken in Uithuizen besteld. Nieuwe remschoenen zijn 
in Frankrijk gewoon te koop. Via een kennis in Frankrijk verkreeg ik nieuwe 
Michelinbanden met het oude profiel. Voor het comfort werden 400 x 19 
banden gemonteerd. Lekker lux!  

HSSE-blok 
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De druïde-voorvork moest nauwkeurig spelingvrij worden gemaakt met 
nieuwe “botjes” en assen. De asgaten werden gekotterd en ook nieuwe assen 
werden gedraaid. Daarna volgde het in elkaar zetten, het maken van een ka-
belboom en alles aansluiten. 
Dan volgt het onvermijdelijke moment. Wanneer je zo’n tweeëneenhalf jaar 
aaneengesloten bezig bent geweest denk je op een bepaald moment: “volgens 
mij moet-ie kunnen lopen”.  
Benzine en olie er in. Hartslag stijgt. Buiten zetten. Nog 5 keer er omheen 
lopen. Hier voelen. Daar aan draaien. Hartslag blijft stijgen. Ogen beginnen 
te glanzen. Aantrappen. Nog een keer trappen. Geknetter: ze doet het. Nog 
sterker: ze blijft lopen. 
Mijn vrouw komt naar buiten en ziet mij met een grijns van oor tot oor met 
glanzende ogen genieten. Ontkoppelen doet-ie. 1e versnelling ook. Het eerste 
rondje om ons woonblok, blootshoofds met de leesbril op. 
Dat was dus de restauratie. 
Na de gebruikelijke aanloopproblemen van bijna-vastlopers, carburateur aan-
passen en de nokkenastiming een paar graden veranderen liep de motor 
steeds beter. De oliepomp bleek perfect te zijn. De compressie was 6,3 op 1.  
Er werden grotere en grote ritten gemaakt: naar Monthléry (scheuren op het 
circuit), clubritten, rondjes in Nederland, als forens naar het werk, een paar 
maal de 9 Provinciënrit in België en ga zo maar door. Het is nu een lust voor 
het oog om tijdens het rijden de voorvork te zien dansen op alle oneffenhe-
den in de weg. Samen met het geveerde zadel rijdt de motor heel comforta-
bel. Toen ik een keer werd aangehouden bij de autobaanoprit bekeek een 
motoragent de motor en zei: “Mooi, mooi man!“. Alleen moest ik toch maar 
een goedgekeurde nummerplaat monteren. Heb ik natuurlijk beloofd. “Maar 
durft u wel de autobaan op?” Ik heb toen gevraagd of hij even achter mij wil-
de blijven en op de teller wilde kijken. Toen hij mij voorbij-reed schreeuwde 
de oom agent: “121 kilometer!” Ik was zo trots als een aap met 7 lu . . . . .  
Maar het was toch wel heel griezelig! 

Slijtage na gebruik 

Na 11.000 km waren zuiger, klepgeleiders en klepstelen volkomen versleten. 
Wat wil je, met zo’n open trechter op de carburateur en rijden in regen en 
troep!  
In de eerste 11000 km is de motor de eerste keer uit elkaar geweest omdat ik 
hem ondoordacht parkeerde in een sloot. Het frame was krom was en het 
voorspatbord had plaats genomen op de plek waar de dynamo ook zit. Dat 
heb ik toen provisorisch gerepareerd. Praktisch gezien dus de zaak uit elkaar 
getrokken. Hogedrukspuit  er op. En doorrijden.  
De motor wilde echter alleen nog linksaf. Maar de 9 Provinciënrit rit wel 
uitgereden, ook de tweede dag. 
Het frame en vork werden vakkundig gericht in de politiewerkplaats in Am-
sterdam. Geen verdere schade; hulde aan de framelugs en lassen!  
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Bij de tweede keer was bij de uitlaatklep het stukje klepsteel boven de groef 
van de halve maantjes afgebroken. Gelukkig was er geen verdere schade.  
Na de revisie van cilinder, zuiger en kop (nu een zuiger van een Fiat Punto) 
leip de motor weer als vanouds.  
Echter: na pakweg 2000 km begon het blok ineens lawaai te maken. Klep-
pen: niets te voelen. Distributie: ook niets aan de hand. Kop er af. Veel verti-
cale speling van de zuiger. Dus: foute boel. Blok uit elkaar. Toen bleek een 
borgring van de pistonpen zich een weg langs de zuiger te hebben gebaand 
tot in het big-end. Een ravage.  
Ik heb een nieuwe krukpen gedraaid en laten harden en slijpen. Van SKF-
staal heb ik (dubbele) rollen gedraaid, waarna deze werden gehard, gedeeld 
en op maat geslepen. Gelukkig had ik ooit een reserve-cilinder gekocht in 
Frankrijk (“je weet maar nooit”). Je weet dat de cilinder hoger is dan de nor-
male cilinder en dus niet meer te vinden is?! 
 Wederom werd meneer Fiat aangesproken voor een zuiger en pistonpen. De 
motorfiets heeft inmiddels alweer vele kilometers gedraaid en loopt weer als 
een zonnetje. 
Na de vele jaren rijden heb ik alleen maar hulde voor het vakmanschap van 
Terrot, de kwaliteit van het zeer stijve frame en de betrouwbaarheid van de 
motor. Als zij vijf maanden in de garage heeft gestaan en ik twee keer trap 
zonder vonk en zij met de derde trap met vonk aanslaat hoor ik altijd:   
“je . klap . veux . klap . revenir . klap . sur . klap . la . klap . route . klap”. 
Ton 

Het lawaai-fabriekske 



25 

 

De “Opstapper” 
Inmiddels kunnen we de eerste opstapper welkom heten.  
De Club Franse Motoren streeft ernaar  om een Franse motor, die verkocht 
wordt, te “behouden” binnen de vereniging. Het is aannemelijk dat een deel 
van de motoren verkocht wordt aan jongere mensen. Op deze wijze willen we  
jonge aanwas stimuleren en geïnteresseerd krijgen in de wereld van de heel 
oude motoren.  
Er wordt  door de Club Franse Motoren een mogelijkheid geschapen om 
nieuwe eigenaars van klassieke motorfietsen, de zogenaamde "Opstappers", 
kennis te laten maken met de CFM. Voorwaarde is dat het CFM-lid, die een 
Franse motorfiets verkoopt, zijn medewerking verleent en de gegevens door-
speelt naar de CFM. 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 
1. De oude eigenaar verkoopt behalve zijn motor ook het lidmaatschap 

aan de nieuwe eigenaar. 
2. De oude eigenaar verkoopt zijn motor, behoudt zijn lidmaatschap en 

brengt de nieuwe eigenaar als nieuw lid aan bij de CFM. 
 
De nieuwe eigenaar van een Franse motorfiets krijgt aangeboden: 
• het informatieformulier van de Club Franse Motoren; 
• het inschrijfformulier lidmaatschap; 
• de laatste en de volgende “Peu’s”; 
• de eerstvolgende vervaldag voor de contributie van het lidmaatschap 

(januari) komt voor rekening van de CFM; 
• toegang tot de site CFM en het ledenportaal; 
• de inschrijfmogelijkheid voor deelname aan de clubevenementen; 
• gebruik van het archief van de CFM in Oosterhout. 
 
Na deze periode (maximaal 23 maand) wordt het lidmaatschap automatisch 
stopgezet wanneer het (aspirant) lid niet te kennen heeft gegeven dat hij het 
lidmaatschap (met contributieverplichting) wil voortzetten. Hiertoe krijgt het 
lid, net als elk ander lid, in januari automatisch een reminder waarin zijn be-
slissing wordt gevraagd.   
 

Praktische uitvoering 

Het CFM-lid die de motorfiets verkoopt: 
• informeert de koper over het bestaan van de CFM en de geboden mo-

gelijkheid van het lidmaatschap;  
• hij vraagt de koper of deze gebruik wil maken van het CFM-aanbod; 
• stuurt, wanneer de koper het lidmaatschap wenst, bericht CFM naar de 

secretaris met: 
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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) 

  - naam, adres, telefoon van de koper; 
  - e-mailadres van de koper; 
  - het merk / type motorfiets;  
  - datum van verkoop; 
  - soort: overdracht lidmaatschap of nieuw lid.  

Nadere bepalingen 

• Het aspirant-lidmaatschap gaat in op de postdatum van verzending 
formulieren door CFM. 

• Deze regeling geldt voor de zowel particulier als zakelijk verkopende 
CFM-leden. 

• De koper mag ook zowel particulier als zakelijk zijn. 
• Het bestuur CFM behoudt zich het recht voor een aspirant-lid niet te 

accepteren. 
 
We hopen en vertrouwen op enthousiaste medewerking van U! 
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Artikelen in Mijn CFM 
 

Je hebt als lid van de CFM toegang tot een stel extra 
mogelijkheden en artikelen. Dit keer aandacht voor het 
inschrijfformulier van het Clubweekend. Zie Mijn 
CFM en dan Diversen. In de digitale versie van dit 
clubblad het artikel van Ton Dorland’s HSSE met extra 
foto’s (in kleur natuurlijk) 

Advertentie 
 

Te koop aangeboden: onderdelen Peugeot P105 
 
cilinder, cilinderkop en tuimelaarhuis, uitlaat, stoterstangen met bus, 
nokvolgers in blok, oliepomp met verdeler, achtertandwiel fijne steek, 
schakelkwadrant op blok en ampèremeter op stuur (defect). 
 
Cees van Alphen, 0168-412825  of ceesenpetra@kpnmail.nl 

Twee Rovin’s 
Als nieuw lid heb ik clubbladen, inlogcode en wachtwoord ontvangen. On-
dertussen ook nog twee Rovin-motoren gekocht. Incompleet, noem het een 
uitdaging. Vooral de C5 zal wel een probleem worden, informatie is bijzon-
der schaars en qua onderdelen is het nog dramatischer gesteld.  
Met vriendelijke groet, Johan Leferink  

Jubileum-Clubweekend 
 
5-6 september 2015 
Wilp-Achterhoek (bij Teuge-Twello) 
 
Met extra feestelijkheden vanwege het naderende 25-jarige bestaan van de 
CFM. Inschrijfformulier bijgevoegd bij deze Peu de Tout. 
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(commerciële advertentie) 

Elektrische Socovel 1942. Er zijn afbeeldingen waarbij de koffer ook de bovenste drie-
hoek vulde, waarschijnlijk de originele koffer?  Markant zijn de kleine wielen en de ex-
treem hoge voorvork. (zie ook achterzijde van deze Peu de Tout) 
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Clubagenda 

5-6 september 2015 

25 jarig jubileum en clubweekend/Jaarrit Wilp (Gld) 
Kamperen en rijden met een prachtig programma voor rijder en passagier.   
‘s Avonds worden inschrijvers verwelkomd met een gezellig programma en 
Frans buffet. Inschrijfformulier is los bijgevoegd, maar ook te downloaden 
via de website in Mijn CFM/Diversen.  
Er is een herinnerings- (spatbord-) schildje voor alle leden dat deze avond 
voor het eerst zal worden uitgereikt. 

26 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 94: 9 oktober 2015;  Peu de Tout 95: rond 1 januari  
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Sfeer-impressie tijdens de Kennisdelendag 
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Ziet er indrukwekkend uit, maar wat zien we hier? Wie deelt kennis met de lezers? 

Wim heeft z’n spreekbeurt ingehaald nadat het bij de Kennisdelendag niet door ging. 
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Informatie Club Franse Motoren 

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

Socovel 250 cc met JAWA motorblok 1951. Socovel is een Brusselse kleine firma dat be-
gon  met de ontwikkeling van een elektrische motorfiets. Die kwam in kleine aantallen op 
de weg vanaf 1942. Een groot succes zal het niet geweest zijn maar in de tijd van benzine-
schaarste zal  het model toch begeerd zijn geweest. (zie afbeelding blz. 21) Na de oorlog 
werden motoren gebouwd met benzinemotoren van JAWA en CZ, tevens importeerden ze 
motoren van die merken. In 1952 werden, (zie oud.jawa.nl) 170 motoren per week geas-
sembleerd. Toen van de gebroeders Limelette de techneut overleed, ging het bedrijf lang-
zaam ten onder. 


