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Groepsfoto, te downloaden (in groot formaat) op “Mijn CFM”. 
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Op de Voorpagina 

Regendruppels op een spatbord tijdens de Jaarrit. Dat geeft een mooie foto. 
En de Jaarrit was mooi. De kampeerders konden wel wat beter weer gebrui-
ken. De ritten vielen niet in het water. 
 
De oplage is verhoogd naar 190 exemplaren. De CFM groeit ! 

Bijlagen 

• Stukken voor de Jaarvergadering  2015. De jaarstukken zijn ook digi-
taal te raadplegen in “Mijn CFM”. 

 
• Kortingskaart “Kootwijkerbroek”  
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• BIC:  RABONL2U. Email: cfm.penningmeester@gmail.com  Tel: (0492)51.86.98 
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van het lidmaatschap ontvangen. Kwijt? Neem contact op met de  redactie, bij voor-
keur per e-mail. 
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’t Is weer voorbij, die mooie zomer 
We kennen allemaal het liedje en terwijl ik dit voorwoord maak is 
de zomer echt voorbij. Hopelijk nog een beetje nazomer, maar onze 
geliefde oude (Franse) motoren zullen niet veel meer buiten komen. 
Voor de bikkels onder ons nog een paar najaarsritten, maar dan is 
het wel gedaan en kan het 2e deel van de hobby weer beginnen: 
sleutelen, poetsen en ons erfgoed rijdend houden. 
En poetsen is nodig, want ook deze zomer hadden we af en toe een 
bui en soms met veel water. Zo ook met de Jaarrit, een jubileumrit 
voor de club.  Want het 25 jarig bestaan is toch een mijlpaal waar 
we op terug kunnen kijken. Al ben ik pas 11 jaar bij de CFM, op 
zo’n bijeenkomst is het toch of je iedereen al zo lang kent. En dan is 
het ook leuk dat  er af en toe jonge leden in de club bijkomen.  
Voor de dagen van de rit was matig weer voorspeld maar de weer-
goden zagen toch wel in dat deze gebeurtenis te uniek was om in 
het water te laten vallen. En dus hebben we kunnen genieten van 
prachtige ritten tussen de buien door. Soms zit het dus mee. Maar 
soms zit het ook tegen. Bij de een omdat hij stukken heeft, een on-
derdeel niet te vinden is, of zomaar omdat het niet wil lukken of 
omdat de tijd ontbreekt.  
En soms zit het tegen omdat de “eigen” motor je in de steek laat.  
De leeftijd van de leden stijgt en ook hier ontstaan mankementen. 
Dat ondervinden we allemaal van dichtbij. Ook binnen de CFM.  
Maar als het tegenzit zijn er ook kansen. Want we kunnen ons erf-
goed toch niet weg laten roesten.  Jonge aanwas is het antwoord. 
Mogelijk door zonen, dochters, kleinkinderen of buurkinderen  en-
thousiast  te maken voor onze hobby. Als ze eens een paar tochtjes 
meegereden hebben en de rustgevende ervaring geproefd  hebben 
gaan ze overstag. En ze dan nog een beetje het sleutelen bijbrengen 
en zeker ook laten genieten in de “peins stoel” die in menig schuur-
tje staat , nou dan ervaren ze dat er naast het jachtige leven ook nog 
rustmomenten zijn. 
Ze zijn overstag, ons erfgoed is gered en wij hebben weer jonge le-
den zodat het voortbestaan van de club geborgd is 
Ach, af en toe moet je ook eens dromen. 
 
Christ de Graaf.  
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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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Clubweekend en Jubileum-Jaarrit Wilp 
Zaterdag 5 en zondag 6 september organiseerde de CFM de Jubileum-Jaarrit in  
en rond Wilp-Achterhoek. Dit gebied ligt in de Stedendriehoek Apeldoorn, De-
venter en Zutphen. Hoewel Deventer en Zutphen prachtige hanzensteden zijn, 
hebben we geen enkele stad aangedaan. Maar wat deden we dan wel? 
Lees verder in deze Peu het verslag. 
De voorspellingen voor het weer waren niet gunstig. De vroeg-kampeerders 

kunnen daar over meepra-
ten. Het weiland bij de boer 
werd soppiger en soppiger.  
Als organisator overkwam 
me de pech dat ik enkele 
dagen voor het Clubweek-
end weer (betaald) werk 
kreeg aangeboden. Daar 
moest ik mijn kop goed bij 
houden. Gelukkig was Ger-
dy, mijn echtgenoot en 
pleitbezorger voor het hou-
den van het Clubweekend 
in onze omgeving, ook al 
maanden bezig met de 
voorbereiding. Niet alleen 
op papier, ook het aanko-
pen van houdbare spullen, 
het regelen van meubilair 
…. 
En toen het zover was dat 
de eerste gasten op de cam-
ping stonden, werd ook 
duidelijk dat het met het 
weer alle kanten op kon 
gaan. 
Toen we zaterdagmorgen 
vertrokken voor de eerste 
etappe, bleek dat ook de 
waarheid te worden. Met 

een schraal zonnetje vertrokken we westwaards naar de Veluwe. Het zonne-
tje verdween en op de beroemde Berg en Dalweg kwam het water met bak-
ken naar beneden. Gelukkig hadden we een pauzepunt bij het elektriciteits-
museum in Hoenderloo. Maar de eigenaar/beheerder kwam niet opdagen. 
Onder het afdak van een nabij gelegen pand stond de koffie met koek dan 
wel klaar zodat we konden wachten totdat het weer een beetje was opge-
knapt. 
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Ik reed zelf als voorrijder op een moderne motor (1991 !), er waren drie groe-
pen. Op diezelfde Berg en Dalweg konden we een lang stuk, ieder op eigen 
tempo, doorrijden. Maar niet de  “Syphax tandem de Luxe”. Vader Freek 
strandde en zoon Duco op de Terrot HSSE ging hulp regelen. Maar midden 
op de Veluwe is er geen volledige GSM-dekking en dus is hij doorgereden 
tot de rand van het eerste dorp. Daar kwam ik hem tegen op zijn Terrot 
HSSE. Samen zijn we terug gereden en toen gingen de hemelsluizen echt 
open. De pechauto was inmiddels onderweg maar dat kon nog wel even gaan 
duren. Wat te doen? Freek vroeg tussen neus en lippen door: “heb je een 
touw bij je”? Als ervaren motorrijder heb je altijd wat bij je (tie raps, 
ducktape, pleister, verband, water en touw is wel het minste) en binnen de 
kortste keren reden we de tandem het bos uit. Freek zijn arm moet op die 7 
km wel enkele centimeters langer zijn geworden. Heuvel af ging het natuur-
lijk probleemloos maar in bochten en heuvel-op deed hij dat erg handig. De 
koffie smaakte goed. 
 
Roedel Terrot’s 

Wat was er zoal onderweg? Griffon Paris, de blikvanger! Nog een Griffon 
676AS & MG 1924. Mijn Terrot NSO 500 en de Gnome & Rhône CM1 350 
cc kk bleven bij mij ik de schuur.  Dan een hele dikke Magnat Debon B5 SB 
350cc kopklepper 1933 met een kleine maar dappere berijder, deze combina-
tie is goed op leeftijd. Dan de onvermijdelijke Terrot HST 350 cc SV (2x), 
een Peugeot 176 AS, een Peugeot 176 TC4, dan nog een roedel Terrot’s, 
waaronder een HR 1933, de eerder genoemde HSSE, de economische HLG 
1932, een NS uit 1928, een HML 1934, de zuinige PU (die deze dag verder 
helaas geen benzine zou verbruiken). Motobécane is natuurlijk ook aanwezig 
met de Z22C, verder de Monet Goyon 350 cc sv 1932 (startproblemen, later  
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 Regen, zon, vertier voor jong en oud. Maar de avond viel snel . Maar voor iedereen? 

Vier extra blz. met foto’s in “Mijn CFM” 
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De Veluwse Stoomtrein Maatschappij vierde haar 40-jarig bestaan. De zijspancombinatie 
is een Guzzi Djepr eigenbouw van Peter Knol. Hij begeleidde motoren tijdens de Jaarrit. 
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Hans, te klein voor jou ….. Paul en Gerdy: even uitpuffen 

Met aardig weer, maar toch achter zeil werd het tijd om bij te praten ….. 
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Christ heeft ook nog een 
andere motor thuis staan, 
deze was niet op de Jaarrit 
aanwezig. 

De oudste motor tijdens de 
Jaarrit: de Griffon van Ben 
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opgelost) en een even onvermijdelijke Peugeot, in dit geval het type P107. 
Als klap uit de uitlaat mag niet het starten van de René Gillet Paris onver-
meld blijven.  We komen aan het einde van de opsomming: Soyer 07, de tot 
deze dag pechvrije Syphax tandem de Luxe en de vreemde eend, de Triumph 
Model P 1926. 
 
Goed geld terug 
De middagpauze en het diner zijn in en om ons thuis georganiseerd. We heb-
ben er de ruimte voor en het kan net iets persoonlijker worden ingericht.  
In het voorjaar stond in de Peu dat de CFM het diner gratis aan zouden bie-
den. Ik heb dat werkelijk over het hoofd gezien en dus is bij de start op zater-
dag door mijn zoon bij mensen een bijdrage gevraagd voor de dag. Die admi-
nistratie is netjes bijgehouden. Kort daarna is geld terug gegeven: beloofd is 
beloofd. Een paar deelnemers zijn echter niet meer bereikt. Willen die zich 
nog even bij mij melden? Het gaat al gauw over enkele tientjes. Toch mooi 
meegenomen. Excuus van mijn kant. 
 
Tot in de late uurtjes? 
Nee, dat is niet waar. We waren op tijd terug en om vijf uur kwam de groep 
weer bij elkaar, nu aangevuld met dinergasten. De onvermijdelijke toe-
spraakjes waren zeer kort en welgemeend. Kern van de toespraken was: wat 
eten we allemaal (Gerdy) en de familiaire sfeer van omgaan (Wil, voorzitter). 
Ton presenteerde het schildje, dat als aandenken wordt meegestuurd bij deze 
Peu. Een geste die we hopen terug te vinden op het spatbord van menig mo-
torfiets. Koud weer maakt hongerig. Voorgerecht: mosterdsoep en pompoen-
soep, hoofdgerechten boeuf bourguignon en ratatouille met rijst, voor de ze-
kerheid nog wat frites gebakken (slechts negen zakken gingen er door dames 
en heren!), en als nagerecht chocolademousse en ananas-tiramisu.  Bier en 
wijn waren beschikbaar als water …. Het is tenslotte slechts één keer jubile-
um.  
Toen de laatste gasten waren opgestapt, gingen we om half twaalf met een 
fijn gevoel naar bed. Maar zondag stond ook nog een activiteit gepland. Een 
beetje stram in de benen en de regen trotserend kijken of de camping ont-
waakt.  
De Veluwse Stoomtrein Maatschappij bestaat 40 jaar en er is een groots 
stoomfestival. Met 30 mensen hebben we zondag het festivalterrein bezocht. 
Een hoogtepunt daar was het naast elkaar opgesteld staan van drie grote 
stoomlocs, klaar voor vertrek. De geur, geruis, gezoen en gefluit deed  de 
hobbyist goed. Prachtig weer en een grote drukte.  
Nog een sfeerdetail: om de authenticiteit van een levendig station te verho-
gen stonden enkele diesel-locs doelloos te draaien…. in het zonnetje ruikt dat 
lekker….. (laat VW het maar niet horen) 
We sloten het weekend op de terugrit af in stijl. Regen! 
Aan het einde van de dag kwam voor mij nog een grote verrassing: meer dan 
100 scherpe foto’s: Judith, bedankt. We maken er dankbaar gebruik van. ◄ 
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Open dag Documentatiecentrum 
Jaarlijks is er een Open Dag van het Documentatiecentrum van de CFM in Oos-
terhout. Dit jaar was dit gepland  op een zonnige dag in juni op zaterdag de 
twintigste. Maar de opzet was anders dan voorgaande jaren. Lag daarvoor de 
nadruk op het zelf zoeken van stukken in de documentatie, nu was de Open 
Dag een verlengstuk van de Kennisdelendag en in de namiddag stond een re-
gioritje gepland. Wat bleef was het rondneuzen in het museum van Rien en ‘t 
gezellig koffiedrinken met de overige leden, ik meen dat dit socializen heet met 
een goed Nederlands woord. Door een e-mail aan alle (bereikbare leden, die 
Paul enige weken tevoren had verstuurd, was de opkomst prima. 
Door: Christ de Graaf 
 

Magneet opsterken 
In de voormiddag toonde Wim Janssen een eigengebouwd apparaat om mag-
neten mee op te sterken.   Al met al een gewichtig ding, dat door een grote 
12volt vrachtwagenaccu werd gevoed.  Maar het resultaat mag er wezen. 
Door een trekproef met een unster voor en na het opsterken was het resultaat 
goed zichtbaar. Van 3 naar 13 kg in 2 seconden! Vooral de uitleg van Wim 
als ook de vragen maakte dit tot een interessant onderwerp.  
Toen de tafel weer vrijgemaakt was van zo’n 20 kg koper toverde Henk 
Stomp een kleine versie van een magneetopsterker uit de hoge hoed. Ge-
maakt volgens het instructiefilmpje op YouTube, 3 kg zwaar en een 12 volt 
motor accuutje als voeding. Iedereen was toch een beetje sceptisch over het 
verschil tussen de 2 apparaten.  Ook Henk toonde met de trekproef het resul-
taat aan, en ook dat mocht er wezen. In dezelfde tijd van 3 naar 10 kg. 
 
Moderne benzine en ontstekingstijdstip 
Na deze techniek was er nog tijd voor allerlei vragen en vooral Ton stond stil 
bij “voorontsteking” ten opzichte van de moderne benzine. En daar hebben 
de meesten van ons nog nooit bij stilgestaan. De boeken geven weliswaar een 
fabriekswaarde voor voorontsteking aan, maar gebaseerd op de samenstelling 
van de benzine van toen. Het advies: experimenteren met een paar graadjes 
meer kan tot verbluffend resultaat leiden. Maar weet wat je doet en voorzich-
tigheid is geboden. 
 
Rit 
Na de lunch werden de motoren gestart en gingen we met een 8 tal op stap, 
het west-Brabantse land in.  Helaas liet mijn AX2 het al na 1 kilometer afwe-
ten. Een cilinder wilde niet en de bougie vervangen gaf geen resultaat. Goede 
raad is duur, dan maar op 1 cilinder (dat is het voordeel met de boxer) naar 
huis en wisselen van motor. De rit werd aangepast en zo zaten we een half 
uurtje later bij Riet aan de koffie. Ook best gezellig en de uitwisseling van 
informatie en sterke verhalen ging weer verder. Het vertrek bij mijn huis ging 
ook niet erg soepel. De Motobécane van Adrie  startte niet graag en Jan 
moest omkeren om een uitlaatbout te redden.  Uiteindelijk hebben we toch 
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nog een leuk tochtje kunnen maken en om vier uur waren we weer terug bij 
Rien.  
Gezien het enthousiasme van de aanwezige leden is dit concept goed voor 
een vervolg in 2016. 
P.S. De magneet van de Gnome-Rhône was defect en gaf aan een kant geen 
vonk meer af. ◄ 
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De eerste opstapper 
De Club Franse Motoren probeert nieuwe mensen binnen de club te krijgen 
door leden, die hun motor verkopen, de nieuwe eigenaar een gratis lidmaat-
schap van de CFM aan te bieden. Dit noemen we “Opstappers”.  Op deze ma-
nier wordt er kennis gemaakt met de activiteiten van de club. Uiteindelijk hopen 
we dat het nieuwe lid blijft “hangen” en misschien blijft de verkoper ook nog 
wel lid. We wachten af of het systeem gaat werken. Hier de eerste opstapper 
aan het woord : Roger Janssen. 

 
Kennismaking 
Als zijnde de eerste opstapper binnen de Club Franse Motoren wil ik mijzelf 
graag voorstellen. Mijn naam is Roger Janssen 48 jaar en  werkzaam in de 
industriële Reiniging als projectleider. Mijn mensen maken dagelijks  indu-
striële inrichtingen schoon in de petrochemie, chemie en food industrie. Sa-
men met vrouw en kinderen woon ik in Zevenbergschen Hoek. 
 
Italiaanse auto’s en motoren 
Zolang ik mijn rijbewijs in bezit heb, bezit ik al een voorliefde voor oude 
dingen met name  auto’s , liefst van Italiaanse makelij uit Milaan. De meeste 
kennen ze als Alfa Romeo. Hier heb ik er al vele van gehad vanaf m’n acht-
tiende en steeds met veel liefde gerestaureerd en bereden. Een enkeling heb 
ik al lang maar de meeste moesten het veld ruimen voor weer een andere die 
ook wat aandacht kon gebruiken.   
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Ook het Italiaanse temperament op twee wielen kreeg mijn aandacht en werd 
aangeschaft in de vorm van een Ducati , eerst een 748, toen een 998 en nu 
een regelrecht kanon in de vorm vaneen 1098. Wat een koppel  en snelheid 
heeft deze machine.  
 
Buurman en buurman 
Inmiddels was mij de hobby van mijn buurman mij ook opgevallen : oude 
motorfietsen uit Frankrijk en als hij ermee door de straat reed moest ik toch 
altijd even kijken. Dat ploffende en klapperende geluid vond ik geweldig. Nu 
wisten we van elkaar wel dat we wat af hobbyden  en af en toe leenden we 
elkaar weleens wat materiaal. Op die manier kwamen we bij elkaar over de 
vloer. Ik vond de oude motoren geweldig . Ik herkende veel van de oude Al-
fa’s in de beleving en emotie. Eentje vond ik erg speciaal. Waarom, ik heb 
geen idee. Waren het de fishtail uitlaatjes? , of was het ‘t kleine model?, of 
wellicht het ‘t verhaal wat erbij hoorde? Kortom,  deze motor vond ik heel 

speciaal .  Gelukkig wilde Chris hem aan mij verkopen en ineens was ik de 
trotse eigenaar van mijn eigen Terrot want dat was het . Mijn vrouw keek 
bedachtzaam maar uiteindelijk stal de Terrot ook haar hart en mocht mijn 
Teroootje ( zo noem ik hem)  in de gang staan. Warm en droog. Tevens kreeg 
ik de gelegenheid om opstapper te worden bij de CFM. Inmiddels is de mag-
neet gereviseerd door Japie , bedankt hiervoor en gaf mijn Terrot de eerste 
klappen na vele, vele jaren van stilstand. Als een aap met een gouden ….,  je 
weet wel, reed ik door de straat de eerste meters  tot groot vermaak van mijn 
vrouw, mijn eigen plofferd, ik was zo blij. De banden waren uitgedroogd dus 
die moesten er nieuw op . RienNells had ze nog dus ook hier was het snel 
geregeld. Wel werd duidelijk dat mijn BMA’tje want dat is het erg licht is en 
zeker voor toertochten wat aan de lichte kant. Dus inmiddels geïnfecteerd 
geraakt met het CFM virus gaan we kalm op zoek naar een wat zwaardere 
Terrot om ook wat verder te kunnen rijden met de fiets. 
Ik wil Chris en Riet de Graaf bedanken voor de geboden mogelijkheid om als 
opstapper te snuffelen aan de CMF en voor alle goede adviezen waar ik nog 
steeds dankbaar gebruik van maak. Voor jullie allen veel sleutel- en rijplezier 
gewenst vanuit Zevenbergschen hoek. Vriendelijke groet, Roger Janssen. ◄ 
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In het schuurtje bij Jos van Bergen 
Elke keer weer als ik door het Brabantse land rijd verbaas ik mij over de rust die 
het uitstraalt. Het lijkt of iedereen alle tijd van de wereld heeft, maar dat is na-
tuurlijk schijn. Deze keer ben ik in Geffen geweest, een dorp dicht bij Oss, bij 
ons clublid Jos van Bergen. 
Geffen is niet onbekend bij de club. Elk jaar is er het evenement “effe naor Gef-
fe”, een gebeurtenis waarbij het hele dorp betrokken is. De organisatie probeert 
elk jaar het aanbod oude ambachten en dergelijke uit te breiden en zo heeft 
onze club enkele jaren geleden acte de présence gegeven. 
Jos en zijn vrouw bewonen een schitterend huis dat grotendeels onderkelderd 
is. Aan hobbyruimte en stalling is geen gebrek zoals de foto's laten zien. In mijn 
ogen is hij een geluksvogel. Dat vindt Jos zelf ook. 

 
Allereerst wil ik mijzelf presenteren. Ik ben 62 jaar, getrouwd en in de VUT. 
Ik heb een financiële achtergrond ,via de mulo, dé bank, en specifieke oplei-
dingen werd ik uiteindelijk financieel directeur bij een groot afwerkbedrijf 
voor de bouw. Ik heb dus geen technische opleiding gehad. Mijn oudere 
broer had wel een motor en als knaap van 16 jaar moest ik af en toe op zijn 
motor “passen”. Daar is de belangstelling voor motorfietsen begonnen. 
Ik heb mij wel verdiept in de techniek via goed kijken en luisteren en probe-
ren, proberen en nog eens proberen. 
Wat ooit begon met de restauratie en revisie van een NSU Max, samen met 
mijn sleutelmaat Mari, is nu uitgelopen op een verzameling van 14 stuks. In 
het begin vooral BMW mono’s, vanwege de goede verkrijgbaarheid van on-
derdelen en de eenvoud. Even was er een uitstapje naar een Royal Enfield 
met zijspan, maar dat vergeet ik liever. Later, in 1999, begaf ik me op ander 
glad ijs met Motobécane, Gnome & Rhône, Terrot en een Monet Goyon. 
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Omstreeks die tijd ben ik lid geworden van de CFM. Een leuk clubblad, de 
technische dagen, de uitgebreide bibliotheek en natuurlijk de enthousiaste 
leden gaven de doorslag! 
Verder rijd ik brommertochtjes met een Zündapp brommer uit 1962 en af en 
toe wordt mijn Heinkel scooter ingezet. Grotere ritten en vakanties doe ik 
met mijn, licht aangepaste, Honda GB500TT. De foto's geven een goed over-
zicht.  
Mijn kelder is gelukkig groot en is voorzien van alle basisvoorzieningen zo-
als  230/400 volt, water, hefbrug en verwarming etc. 
Wat betreft mijn technische uitrusting kan ik stellen dat ik al het standaard 
gereedschap om te sleutelen wel heb. 

Omdat mijn toenmalige draaibankje toch beperkt was in de gebruiksmoge-
lijkheden heb ik een Myford Super Seven met Nortonbak en cross feed en 
veel accessoires gekocht. Wim Janssen heeft mij er wegwijs op gemaakt. 
(fijn dat hij mij de finesses van deze bank leert en nog vééél meer). Met deze 
draaibank werden mijn mogelijkheden echt veel groter. 
Wat ik niet kan, zijn het spuiten (geeft teveel bende in de kelder) en plaat-
werk vervormen. Dit besteed ik uit. Laswerk kan ik (laten) doen bij mijn 
voormalige werkgever. 
 
Ik ben een sleutelaar en rijder.  Gemiddeld besteed ik twee middagen en een 
à twee avonden aan mijn hobby. Op dit moment ben ik druk met de restaura-
tie van een Terrot Motorette nr 3 van 1914 met een cilinderinhoud van 317 
cc. Dat is een intensieve klus. 
Al mijn motoren worden door mij met enige regelmaat bereden. Ik rij dan 
ook 4000 tot wel 5000 km per jaar waarvan 3000 km op de Honda. 
Ik rij met de VMC en hobbygenoten, maar ga ook graag met de motor op 
vakantie. 
Motorvrienden, we hebben een prachtige hobby, geniet er nog lang van, zo-
als ik ook hoop te doen.  Jos.     (interview / foto’s Wil Streep)        ◄ 
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Paul stopt als bestuurslid 
Paul heeft op de bestuursvergadering van 7 okt.  2015 het volgende via een 
open brief te kennen gegeven. Hier de inhoud. 

 
Hierbij deel ik mede dat ik na een lange periode mijn bestuursfunctie neer ga 
leggen. Het ligt voor de hand om te denken dat mijn bestuursfunctie 25 jaar 
heeft geduurd. Dat is niet het geval. De eerste jaren bestond de club nog niet 
officieel. Bij de oprichting daarvan zijn onder andere Ton en ik actief ge-
weest. Bij het deponeren van de statuten en het huishoudelijk reglement bij 
de notaris in Putten is de CFM een officiële vereniging geworden en moch-
ten we ons bestuurder van de vereniging noemen. 
Ik realiseer me dat dit verzoek tot bezorgde blikken en gedachten zal leiden. 
Dat is om allerlei redenen gerechtvaardigd maar heeft niets te maken met de 
stap die ik nu zet. 
Met de huidige samenstelling van het bestuur is het te verwachten dat er op 
middellange termijn nog meer nieuwe gezichten moeten komen. De leeftijd 
van de bestuurders neemt toe en ook de zittingsduur van de mensen is lang. 
Net als ik, komt er voor elke bestuurder een keer een moment om aan te ge-
ven dat het genoeg is. Ik wens iedereen toe dat dit moment vrijwillig geko-
zen kan worden. Dat is bij mij nu het geval. Dat heb je echter niet in de hand. 
Voor het verenigingswerk ga ik niet verloren. Ik wil als commissielid, actief 
onderdeel uit blijven maken van de CFM. Opgesomd zien de taken er voor 
mij als volgt uit: 
• Redactie website CFM 
• Vulling en onderhoud “Mijn CFM” 
• Samenstellen van vier “Peu de Touts” per jaar (geen of in ieder geval 

weinig redactiewerk!) 
• Zorgen voor druk en verzending  (samen met Peter Mosseveld) 
Ik ga er vanuit dat er geschikte kandidaten zijn om 4x per jaar met elkaar te 
overleggen over de toekomst van de CFM. Met de diensten die ik lever, zal 
een belangrijk deel van de dagelijkse gang van zaken geborgd zijn. Andere 
leden zijn ook al actief met activiteiten en het documentatiecentrum. 
 
Dromen moet je houden 
Het is een droom van mij om het archief van de CFM digitaal volledig toe-
gankelijk te maken. Ik hoop de komende jaren een oplossing te kunnen vin-
den voor het digitaliseren van alle materiaal in ons documentatiecentrum. De 
fysieke toegang daartoe is met Rien in goede handen. Samenwerking met een 
technologisch sterke partij kan ertoe leiden dat materiaal volledig transparant 
doorzoekbaar wordt.  Paul Jonkman.               Tot zover de brief. 
 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
Het spreekt voor zich dat het bestuur versterking zoekt om de open gevallen 
plaats in te vullen. De functie zal aanvankelijk zijn “algemeen bestuurslid . 
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Woerdens Nationaal Veteraan Treffen  zaterdag 
26 september 2015 
Ook hier is de CFM aanwezig. Verslag Ans Vink 

 
De stand van de CFM is voor negenen al opgebouwd en ziet er fraai en ver-
zorgd uit. Een prachtige gerestaureerde Terrot 175 cc type 2CV Luxe LO 
staat te pronken op de marktkraam. Verder heeft een van de leden ook nog 
een weliswaar Engelse motorfiets van het merk OK meegebracht, maar dat is 
hem vergeven, omdat het een bijzonder exemplaar is met een zeer bijzondere 
voorvering die je zelden ziet (zie de plaat op de achterkant van deze Peu). 
Deze fiets is voor de techneuten zeker de moeite waard om eens nader beke-
ken te worden.  De meeste bezoekers zullen niet in de gaten hebben dat het 
een Engelse motorfiets is. Gelukkig  hebben de Engelsen het stuur gelukkig 

ook op dezelfde plaats gemonteerd als de Fransen. Ook is er een vernikkeld 
stuur van een Terrot E te bewonderen, inclusief de handels en manettes. Het 
stuur en de accessoires is door de eigenaar zelf gemaakt en vernikkeld. Het 
nodige documentatiemateriaal ligt op tafel.  Een drietal tanks en nog een paar 
Franse motorblokjes maken de stand compleet. 
 
De zaterdag begint fris maar het zonnetje is aanwezig.  In de loop van de 
ochtend wordt het erg druk op het terrein en rondom de CFM stand. De be-
zoekers krijgen wat te drinken en een hapje aangeboden wat zeer wordt ge-
waardeerd en de gemoedelijke Franse sfeer zeer ten goede komt. De beman-
ning van de CFM stand is volop doende met vragen beantwoorden, adviezen 
geven en gezellige praat. Verschillende bezitters van een of meerdere Franse 
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motoren, maar nog geen lid van de club, vragen informatie en een aantal zijn 
zo tevreden over wat ze te horen krijgen dat ze gelijk lid worden. De kraam 
staat rond de middag ingebouwd met  Franse motoren van de CFM leden die 
een bezoekje brengen aan de 25ste editie van het Woerdens Nationaal Vete-
raan treffen. Als je niet op de stand van de CFM blijft hangen is er op het 
terrein zelf nog voldoende te zien en te beleven. Vele merkenclubs zijn aan-
wezig, bij de Fehac kun je de nodige informatie inwinnen en als je geluk hebt 
kun je bij een van de vele verkoopkramen nog iets leuks vinden om mee naar 
huis te nemen. Hennie Kroeze is met zijn steile wand attractie aanwezig om 
het publiek te vermaken. Het meedoen aan de Kaasrit behoort ook nog tot de 
mogelijkheden. Al met al een treffen wat de moeite waard is, voor liefheb-
bers van tweewielers uit de oude doos is er voldoende te zien, te bespreken 
en te bewonderen.    ◄ 
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Revisie koppelingslagering Terrot 
Door: Wiel Koopmans, april 2015 
 
Algemeen: de koppeling van de Terrot 350cc zijklepper HLG 1934 wordt 
aangedreven door de primaire ketting.  

 
Aantal schakels: 72. Kettingmaat: 1/2”x3/8”. 
De koppeling is gelagerd met een rollager diameter 35x57 mm., breedte 9 
mm. Dit is geen standaard lager. 
 
De revisie (ook voor alle vergelijkbare types) bestaat uit de volgende stappen 
(de foto’s op de volgende bladzijden laten de belangrijke stappen zien) 
 
1. Uitdraaien van lagerboring in deel #1 van 57 mm. naar 62 M7 mm. 

62M7: 62 0/-30µ. 
2. Bestellen lager SKF 16007 (35x62x9 mm.). Te bestellen bij “De Tech-

no Shop” te Beuningen. Kosten: ca. €20,- 
3. Voorwarmen koppelingsdeel #1 en monteren van lager; invetten met 

lagervet. 
4. Op dikte draaien van vulring. In mijn geval van 3,15 mm. naar 2,8 

mm. (ring diam. 36x43 mm.) 
5. Oplassen van koppelingsdeel #2 (asdiameter 35 mm.) d.m.v. laserlas-

sen.  

De primaire aandrijving / koppelingsconstructie (uitwendig)  
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Lastoevoegmateriaal Haynes 25, cobaltbasis, goede weerstand tege 
inslaan. 
 
Opmerkingen: 
Het lagervlak kan ook d.m.v. TIG (Tungsten Inert Gas) opgelast wor-
den, maar er wordt dan te veel warmte ingebracht, waardoor de coni-
sche boring misschien gaat vervormen. 
Na het TIG lassen dient het deel ook onlaten te worden op ca. 700°C. 
Dit kan met de vlam (2 minuten) of in een oven. Doel is de martensiti-
sche, harde structuur, die na het afkoelen van de las ontstaat, zachter te 
maken. Wanneer men dit niet doet, bestaat de kans op spanningen tus-
sen nog zachte deel en verharde deel, met kans op (spannings) scheur-
vorming. 
 

6. Draaien van opgelaste diameter naar 35g6 mm.  
35g6: 35 -9/-25µ. 

7. Monteren van het koppelingsgeheel (deel #1, deel #2, vulring) met 
ronde moer. 

8. Monteren van geheel op ingaande conische as van versnellingsbak. 
9. Monteren van koppelingsplaten etc. en (nieuwe) primaire ketting.  

Primaire ketting te bestellen bij JV Motors in Zwartsluis (ca. €10,-). 

Vooraanzicht koppeling 
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Opmerking 1:  
JV motors levert ook het vet voor in de versnellingsbak. 
 
Opmerking 2: 
Zoek je een geschikte borging voor de moer van het uitgaande tandwiel van 
de versnellingsbak; dit is te bestellen bij “De Techno Shop” onder bestel-
nummer 4612800-10854 (MB6 borgring voor trekbus). Kosten ca. €3,-. 
Alleen het lipje dat in de as (met groeven) valt, iets inkorten met een vijl. 
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Bestaand lager dia. 35x57x9 mm. tussen de draaiende koppelingsdelen, verbonden met 
bak via conische as met spie. 
Door te dikke vulring, steekt lager uit deel #1; vooral als lager buitenring een “losse” 
passing heeft in deel #1. 

Achteraan-
zicht kop-
peling met 
ronde moer 
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Bestaande koppeling: Vulring dient om er voor te zorgen dat deel #2 niet aanloopt tegen 
deel #1  

Deel #2, na oplassen d.m.v. laser (cladden met Haynes 25 poeder) 
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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) 

 
Bijna alle leden hebben nu een werkend e-mail-adres bij de 
CFM. Dat heeft ertoe geleid dat we mooie volle dagen had-
den bij de Open dag van het documentatiecentrum en de 
Kennisdelendag. Een oproep per e-mail doet wonderen. Ko-
mend jaar willen we ook weer enkele berichten sturen over 
club-activiteiten. Goed idee? 

Christ de Graaf  in Motor  
Marcus Roggeveen, bij velen van ons goed 
bekend, heeft samen met Tom Haanstra, die de 
fotografie deed, een 15 foto’s tellend sfeer-

beeld geschetst waar je een puntje aan kan zuigen. Ook de CFM krijgt een 
warm plekje, daar heeft Chris als secretaris wel voor gezorgd.   
Dus inloggen in “Mijn CFM “ bij Diversen voor het 6 bladzijden tellende 
artikel. Of “Motor Magazine” kopen natuurlijk! 



32 

 

Artikelen in Mijn CFM 
 
Je hebt als lid van de CFM toegang tot een stel extra 
mogelijkheden en artikelen. Let op dit beeldmerk en ga 
naar www.clubfransemotoren.nl en log in met je inlog-
gegevens. 

Advertentie Edward Timmerman 

Oproep: ik heb een Motobécane  type : Monobloc 1939 dit is een erf-
stuk van mijn Vader en Opa. Na heel wat omzwervingen  is de motor 
nog steeds niet rijdend. Ik heb er twee motorblokken bij waarvan één 
origineel  98 cc en  als één reserve 125cc geloof ik . Ze zijn echter 
door een (technische) vriend en ikzelf uit elkaar gehaald om te gaan 
reviseren. Echter dit is door drukte van de technische man niet meer 
van gekomen. Nu is eigenlijk de vraag of er iemand in de buurt van 
Dordrecht mij sowieso kan helpen met de motorblokken. Het kan zijn 
beide te reviseren of van twee blokken één te maken (indien moge-
lijk). Ik ben zelf niet helemaal onhandig en zou kunnen assisteren 
waar mogelijk, maar motorblok-technisch ben ik niet. Wel een be-
langrijk punt om te vermelden : veel financiële middelen heb ik niet 
dus dit alles zou op non-profit basis moeten of als tegenprestatie het 
kunnen gebruik maken van de motor wanneer hij klaar is voor ritten 
of tentoonstellingen. 
Belangrijk om te weten: de motor is helemaal compleet zelfs de origi-
nele aankoopfactuur en kentekenbewijs zijn aanwezig  en het onder-
houdsboekje ook. Ik hoor graag van belangstellenden om te helpen. 
Hartelijk Dank. Dubbelmondestraat 4, 3312NB Dordrecht 
(078) 843.87.59 / 06-40.41.44.70; timmerman71@gmail.com 

Advertentie 

Te koop gevraagd: compleet motorblok Motobécane, 350 of 500 cc, 
kopklepper of zijklepper, uit de jaren 1935 tot 1948. 
Cees van Alphen, 0168-412825 of ceesenpetra@kpnmail.nl 
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(commerciële advertentie) 

Advertentie 

Te Koop Terrot BMA framenummer 209326,  voorzien van kenteken 
voor: “Fiets met hulpmotor”.  De BMA is rijdend, de prijs € 850,00 
Magneet gereviseerd. Wielen, naven verchroomd, nieuw spaken, vel-
gen, banden. “Dans Son Jus” 
Rien Neels, mhneels@tele2.nl. (0416) 31.20.01 / 06-36.20.00.14 
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Een Motoconfort? 

Mijn interesse is gewekt door het artikel in Motor Magazine van Christ de 
Graaf.  Via via heb ik met iemand van de CFM gesproken want met mijn 74 
jaar ben ik beter in kletsen dan mailen.  Uiteindelijk is mijn vraag of er vraag 
is naar de Motocomfort die ik reeds gedeeltelijk heb gerestaureerd. Het komt 
er op neer dat ik de moed heb opgegeven. Zou  U zo vriendelijk willen zijn 
om er wat ruchtbaarheid aan te geven in de club.  
Hemmy Stouwdam 
Zuiderzeestraatweg 153, 8096 BG Oldebroek, tel: (0525) 65.51.90 
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Clubagenda 

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 in 2015 

11 februari; 2 mei; 7 oktober; 18 november 2015 
 

Streefdata Verzending Peu de Tout’s 

Peu de Tout 95: om en nabij 1 januari 2016 
 

Rosmalen Oldtimerbeurs motoren en airbrush show 

16 en 17 januari 2015 
Club-presentatie en ontmoetingspunt leden. Loop even aan bij de stand en 
maak een praatje (nieuwe leden: kennismaking!). Al snel is er wel een hapje 
of drankje beschikbaar…. 
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Museum Moto-Retro 
 

Oldtimer Motoren 1923-1957 
Hellstraat 4 Ellikom-Meeuwen  

jos.gillet@gmail.com – 0497/60427 
 

Voor bezichtiging  altijd even bellen AUB 
 

Mijn verzameling telt 13 oude rijklare motoren,  
ondergebracht in een Retro aangekleed museum  

met allerhande toebehoren dat met het verleden heeft te maken: 
emaille, reclame, Jukebox, allerhande varia. 
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Ik ben van 14 okt tot eind nov slecht bereikbaar. E-mail lees ik wel. 

Woerden 2015 bij de clubstand. Een vreemde eend, een OK. Dit is een Engelse motorfiets. 
Volgens Ans Vink, van haar een verslag in dit blad, zal menig bezoeker van de stand toch 
niet zien dat het om een Engelse gaat, tenslotte monteren zelfs de Engelsen het stuur op 
dezelfde plaats als de Fransen…. 


