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Poirier met Saxonette motorblok. De ei-vormige doos op de achtergrond is een “Velocar”, 
zo te zien het betere knutselwerk. De presentatie is vergelijkbaar met andere Franse mu-
sea. Een tikje onverzorgd en creatief tegelijkertijd.  Onderzijde sober en fraai Terrot en 
Alcyon in originele schoonheid. (foto’s Daan Withagen in Musée Automobile Reims ) 



3 

 

Inhoud 
Voorwoord  ................................................................................................ 5 

Ad Heersche over cultuur, historie en zijn Automoto A9 ......................... 6 

Nationaal Veteraan Treffen Woerden (verslag)....................................... 17 

Sleuteldag 22 september bij Metaalmorfose (verslag) ............................ 22 

Pick-up voor een Magneto France ........................................................... 23 

Santiago de Compostella ......................................................................... 25 

Clubagenda .............................................................................................. 27 

Clubweekend en Jaarrit 10 en 11 september (verslag) ............................ 28 

Musée Motobécane .................................................................................. 33 

 

Sluiting kopij:  Uiterlijk maandag  12 december 2016, bel of e-mail! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm.redactie@gmail.com 

Op de Voorpagina 
Reclameschild van Hutchinson. Het bedrijf bestaat vanaf  1853. In die tijd 
verwierf Charles Goodyear zijn patent op het maken van rubber banden. 
Vanaf  1890 gaat Hutchinson fietsbanden maken. In de begintijd van de mo-
torfiets levert Hutchinson ook motorbanden.  
In de jaren 70 won Jacques Anquetil de Tour de France op dit merk. Tegen-
woordig zijn de aandelen in Amerikaanse handen en het hoofdkantoor nog 
steeds in Parijs. Het produceert voornamelijk voor de auto– en vliegtuigindu-
strie. Het komische mannetje is lange tijd hun eye-catcher geweest.  
In 2013 is voor de talloze sub-firmanamen de naam  en het nieuwe logo van 
Hutchinson ingevoerd, dat logo is onder het schild op de voorzijde van deze 
Peu de Tout zichtbaar. 

Bijlagen 
• Kortingskaart beurs en Jaarvergadering Kootwijkerbroek 

• Stukken Jaarvergadering (1 agenda, 2 jaarverslag, 3 notulen, 4 financi-
eel  overzicht, 5 lijst van bezittingen) 
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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 Interim: Daan Withagen, Elzenhof 17, 4661WC Halsteren 06-53.43.96.29 

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 

  

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 en website: 
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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Leven met je dierbaren 
Hoe moet je beschrijven wat er binnen de CFM de afgelopen 
maanden gebeurt? Welke woorden kies je daarvoor? Wanneer 
doe je het goed? Ik ga een poging wagen, daarbij zeker wetend 
dat dit bij elk clublid weer anders wordt ervaren en beleefd. 
Door:  Paul Jonkman 

 

De Club Franse Motoren had enkele jaren geleden een paar lastige bestuurs-
vergaderingen achter de rug. Moet de vereniging wel doorgaan als je ziet dat 
er minder belangstelling ontstaat voor de clubdagen? Weinig opkomst bij acti-
viteiten is immers een slecht teken. 
Nu, enkele jaren later, hebben we overboekte bijeenkomsten, is er een grote 
opkomst bij de Jaarrit, misschien wel de grootste ooit, een clubblad dat niet 
alle kopij direct kan plaatsen en een prima sfeer onder de leden. Kennis wordt 
volop gedeeld. Ik zie dat tijdens informele momenten, dus bij binnenkomst, de 
pauzes en na afloop van clubdagen. En ja, ook de Sleuteldag is weer door ge-
gaan. Ook een feit, er komen steeds meer Vlamingen naar onze club. In een 
paar jaar tijd dus een kantelend beeld voor de vereniging. 
Tot zover geen problemen. Maar in een grote vereniging kan het niet uitblij-
ven dat het niet met alle leden goed gaat. Van ziekte en narigheid horen we 
vaak niet zoveel. De redactie moet het toevallig maar horen. En als je het 
weet, dan schrijf je er ook niet over in elk clubblad. Dat maakt de vrolijke on-
bezorgde sfeer, dat elk motorblad uitstraalt, dan ineens loodzwaar en bijna 
onleesbaar voor de motorliefhebber. Dat is precies omgekeerd voor iemand 
die wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan de verstofte motor in een hoekje 
van de garage. Weinig aandacht voor de mens en veel aandacht voor materiële 
zaken zorgt ervoor dat het clubblad in de hoek wordt gekieperd. Dat is logisch. 
Ik sta dit keer stil bij drie families. De reden is duidelijk, het zijn steunpilaren 
en beeldbepalende figuren binnen de vereniging. De families Streep en De 
Belder verliezen kort achter elkaar hun motorman-echtgenoot-vader-opa. Wil 
Streep als voorzitter van de vereniging in functie, Raoul De Belder als organi-
sator van de Jaarrit. Raoul heeft de resultaten van zijn werk niet eens meer met 
eigen ogen kunnen zien. 
Tenslotte sta ik stil bij de familie Dorland. Ton is oud voorzitter. Hij is actief 
bestuurslid en organisator van de Sleuteldag. Hij ruimt nu langzamerhand alles 
op waar hij in het leven zo aan gehecht is. De motoren zijn weg, de sleutel-
ruimte wordt ontmanteld, clubleden hebben kunnen kijken of er nog wat van 
hun gading tussen zit. Dat is voor motorliefhebbers schokkend om te ervaren  
want de consequentie van ziekzijn is duidelijk: uiteindelijk draait alles om ge-
zondheid, om het samenleven met je dierbaren zo dicht mogelijk bij je. De rest 
is bijzaak. Met ziekte wordt de cirkel  kleiner en kleiner. Hoe onbeholpen 
soms ook, het zal vanzelfsprekend een steun zijn als je ervaart dat de CFM een 
club voor mensen is, met de motoren als belangrijke bijzaak. Ook al praten we 
er niet zo vaak over. Ieder kiest daarvoor zijn eigen woorden. Ik heb dat op 
deze manier geprobeerd te doen.  ◄ 
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Cultureel Frans erfgoed 
Een e-mail van Ad Heersche uit Drunen 10 februari 2016 brengt ons dit artikel. 
Hij schrijft: “weliswaar ben ik al enige jaren met pensioen, maar we hebben het 
(gelukkig) nog bijna net zo druk als toen ik nog werkzaam was. Alleen in okto-
ber, na de aanschaf van de fiets ‘m gestart, na ruim een jaar stilstand, en hij liep 
bij de eerste kickstart mooi stationair! In het voorjaar wordt de A9 weer tot le-
ven gewekt en tot rijden uitgedaagd.” Hierbij het volledige verslag dat hij ons 
afgelopen winter stuurde. 

I Het behoud, enige Heemkundige exercities 

Gemotoriseerd verkeer in de jaren dertig vorige eeuw 
Begin vorige eeuw waren gemotoriseerde voertuigen én de wijze van produ-
ceren, innovatief te noemen. Maar beslist niet bij iedereen geliefd. Het zou 
volgens de geestelijkheid aanzetten tot haast en onrust van de ziel! Ook wer-
den grote blauwe rookwolken geproduceerd, gepaard met veel herrie en 
stank! Het gevolg ervan was dat van schrik kakelende kippen van de leg 
raakten en loeiende koeien geen melk meer gaven. Nog erger, de boeren en 
burgers holden de waaghals met opgeheven rieken achterna om hem/haar 
‘mores’ te leren. 

Het Franse merk AutoMoto 
Het motor- en fietsmerk AutoMoto is opgericht 1889 in Lyon in de Loire-
streek. Het was één van de honderden Franse motorfietsmerken uit het begin 

Gein met een andere oldtimer 



7 

 

van de vorige eeuw. Het relatief kleine merk werd in 1930 bij het Peugeot 
concern ondergebracht en in 1962 als submerk opgeheven. In Nederland rij-
den er maar ’n beperkt aantal rond. Alle Franse motorfietsmerken van toen 
zijn inmiddels verdwenen. 

Mijn restauratieproject 
Merk: AutoMoto type A9, bouwjaar  1929 met kenteken 352 CJ  42 

Gekocht: handelaar  eind 1999 

Technisch:  350 cc, ééncilinder  zijklepper , 9 pk, 3 versnellingen met  
Prestaties: topsnelheid 90 km/uur  

Aanpak restauratie project  
De motor is gekocht ‘dans sans jus’. Hij was compleet op de bedrading, olie- 
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leidingen en het achterlicht na. Alle kritische mechanische motor- en fietsde-
len waren sterk versleten, de magneetontsteking en dynamo ‘verrot’. Rubbe-
ren delen zoals handvatten en benzineleidingen waren verhard en verschrom-
peld.  
Via bekenden in het motards circuit ontdekte ik al snel de Club Franse Moto-
ren en ben daar direct lid van geworden. Je hebt info nodig en specialistische 
contacten, niet alleen landelijk maar ook in de eigen regio met Heusdense 
sleutelaars met vakkennis en draaibankjes. Bijna de hele motorfiets is door 
mij gedemonteerd en diverse malen als losse onderdelen door mijn handen 
gegaan. De versnellingsbak is deze dans ontsprongen omdat die zich nog 
redelijk volgens het boekje gedraagt en blijkbaar best complex in elkaar zou 
zitten. Veel creatief denkwerk is verricht, er is ‘achteruit gebeden’ en gela-
chen, alleen én met andere ‘motards’. Liters wasbenzine, vele poetsdoeken 
voor reinigen van vuile komponenten en zeep om smerige handen schoon te 
maken zijn erbij verbruikt.  

Onderzoek naar doelgroep en gebruik 
Doelgroep 
In de console op de benzinetank was ook ‘n echt, maar compleet vastgeroest, 
uurwerk gemonteerd van het merk ‘Jaeger le Coultre’, ‘n chique Zwitsers 
merk. Mij eind jaren zestig vorige eeuw al bekend van de kilometer- & toe-
renteller Jaeger op mijn Ducati 250 cc desmo. Volgens ‘n brochure 
(verkregen uit het Documentatiecentrum bij Rien Neels) en info op internet 
was dit type van AutoMoto geliefd bij de ‘bourgeoisie’, dames en heren uit 
de betere kringen. Vandaar ook het luxe klokje als accessoire! Er zijn zelfs 
uitvoeringen met treeplanken, het type AL9, ’n luxe uitvoering. Tegenwoor-
dig ‘gadgets’ genaamd!  
Maar volgens een andere bron werd de fiets, door zijn dikke banden en mo-
torkarakteristiek, óók bij uitstek geschikt geacht voor rijden op modderige 
landbouwwegen. Wel enig verschil in beleving! 
Door het harde geluid, zeker 97 decibel, uit de vissenstaartvormige knalpijp 
was de berijder toentertijd niet echt veilig. Raadzaam was het te starten, niet 
op de achterstandaard, maar met beide wielen op de grond. Je kon dan snel 
in wegrijden en boze burgers en boeren in ‘n rookgordijn achter je laten. 
 

Gebruik van de motor 
Over het feitelijke gebruik tot ongeveer 1960 (eigen schatting) kan weinig 
concreets worden gezegd, aangezien er geen bronnen over zijn gevonden. 
Over de periode, ná +/- 1960 valt overigens wél iets af te leiden op basis van 
waarnemingen. De binnenband vóór was namelijk bedekt met 12 grote plak-
kers. De voorwielophanging was ‘total loss’ en daardoor bedroeg de vrije 
beweging bij de voorwielas +/- 10 cm. Beide zeggen iets over ruig en onver-
antwoord rijgedrag, slecht onderhoud en/of slechte wegen. Echt mannenwerk 
lijkt me, zonder charmante Françaises op de duo. Die leenden zich daarvoor 
waarschijnlijk niet! 
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Vermoedelijk heeft de motor vele jaren stilgestaan in een droge omgeving. 
Dit valt af te leiden uit o.a. de bout-moerverbindingen. Deze konden allen 
zonder problemen worden losgedraaid. De inwendige kanalen van de smeer-
oliepomp zaten, naar later bleek, vol geel zand. Zo’n proces van vol inzuigen 
van zand in de geoliede leidingen duurt tientallen jaren. 

Welk bouwjaar? 
Bij de motor waren geen formele documenten aanwezig. Via info bij de CFM 
en de RDW is uitsluitsel verkregen dat deze fiets van het type A9, en geba-
seerd op het framenummer, in 1929 is gefabriceerd. Aanvullend is bij de re-
visie in het inwendige van de magneetontsteking een met inkt geschreven 
inscriptie gevonden 9-10-33.  Waarschijnlijk de datum van de 1e revisie van 

Automoto ‘dans sons jus’ maar met gereviseerd motorblok 
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de magneetontsteking. Zoals ook vroeger horlogemakers hun inscripties had-
den bij staande klokken. Een ultiem bewijs van de hoge leeftijd van deze 
fiets.  

De laatste eigenaar en/of berijder 
Er is gezocht op een website over Franse kentekenplaten. Daaruit bleek dat 
de uitgifte van het aanwezige  Franse kenteken 352 CJ 42 in département 
Bretagne in de regio Île-de-Vilaine in Rennes in 1956 heeft plaatsgevonden.  
Schriftelijke navraag is gedaan bij een vijftal Franse (semi) overheidsorgani-
saties. Deze zijn alle bezig of leken raakvlakken te hebben met kentekenuit-
gifte, registratie of beheer van o.a. oldtimervoertuigen. De beantwoording 
van mijn vragen was zeer correct, snel en formeel. Met meerdere handteke-
ningen per brief. Maar helaas, met verwijzing naar o.a. Franse Privacy wet-
geving op dat gebied, konden zij aan mijn verzoek tot info over de laatst be-
kende eigenaar niet voldoen. 

Op een koperen plaat op de console op de benzinetank staan de letters M. 
Labrosse -A-  ST. Germain Loire en met  olieverf was de naam M.Vouillet 
geschilderd op het voorspatbord. Via de Franse ‘pages jaunes’ is naar de na-
men Labrosse en Vouillet gezocht in Bretagne en ook in de regio Saint Ger-
main, Loire *). Dit heeft geen houvast geboden. Het is op die manier zoeken 
naar de spreekwoordelijke speld die vele jaren geleden in de hooiberg is ver-
stopt. Een laatste zoekoptie is een recent gevonden AutoMoto club in Frank-
rijk, waarmee ik nog contact heb proberen te nemen. Maar dat leek meer op 
een ‘Hells Angels club’.  
*) De handelaar waar ik de motor heb gekocht, heeft deze in 1999(?) opge-
haald op een beurs in Lyon. En wilde de naam van de handelaar niet prijs 
geven.  
 

Het is me nog steeds niet bekend wie de laatste eigenaar was en waar deze 
heeft vertoefd. Was het de plaatselijke dokter, de burgemeester, de postbode 
of…………?  
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II Restaureren, feitelijke hobby van een ‘motard’ 
Aanvullend op het demonteren en reinigen (liters benzine en veel smerige 
poetsdoeken) van het vehikel heb ik zo goed mogelijk constructiedetails in 
schetsen en tekeningen vastgelegd. En bij het CFM documentatie centrum 
nog zeer bruikbare belangrijke technische info gevonden. Tegelijkertijd bij 
regionale en landelijke CFM deskundigen raad en advies gevraagd voor di-
verse mij onbekende afstellingen zoals het aantal graden voor- en naontste-
king etc. Uiteraard speciaal werk (vernikkelen, poedercoaten etc.) uitbesteed 
en zelf dé- en montage gereedschap gemaakt. Vele honderden onderdelen in 
de hand gehad. Maar het functioneren van de motor had ik nog niet ‘in de 
hand’ bleek al spoedig. 

RDW 
Uiteindelijk is de oldtimer bij de Rijksdienst voor Wegverkeer in Gilze ter 
keuring aangeboden. En kreeg daar een warm bad, vergeleken met de arro-
gante koude douche die me in Den Bosch bij het RDW station ten deel was 
gevallen. Een coulante, en in oldtimers geïnteresseerde, inspecteur heeft de 
‘fiets’ glimlachend ‘klantgericht’ goedgekeurd. De 5 decibellen teveel, ge-
meten aan de uitlaat, werden keurig ‘weggepoetst’ in het verslag. De Neder-
landse kentekenregistratie met klassieke blauwe kentekenplaten was binnen! 
Zucht van verlichting. 

Motorblok, na de revisie maar in de ongerestaureerde motor.  Dit wordt vaak gezien als de 
beste volgorde: eerst technisch in orde maken en dan, als dat nodig en wenselijk is, 
‘mooi’ maken. 
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‘Franse magneten, snel uitgevonkt!’ 
De eerste revisie van de magneetontsteking, ergens in 2001, door Ton van 
Daal uit Bergeijk ging gepaard met zijn opmerking dat Franse magneten min-
stens elke 2 tot 3 jaar opnieuw bekrachtigd moesten worden.  En dat leek ook 
waar te zijn. Na 3 jaar was de vonk nergens meer te bekennen en uiteindelijk 
in 5 jaar tweemaal extra naar Ton van Daal gereisd voor ‘opwaardering’ van 
de magneet. Niet gratis! 
Na 5 jaar ploeteren met regelmatig gebrek aan een goede vonk, naar een an-
dere reparateur in Best gegaan. Opnieuw de magneetontsteking gewikkeld en 
weer hetzelfde verhaal over de regelmatige verzwakking van de magneet. 
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, ergens in 2008 (?). Wederom als oorzaak een vonk die niet wilde 
‘knetteren’. Rob Kwist heeft me toen aangeboden als duo passagier op zijn 
500 cc’r mee te rijden. Dat was een echte belevenis (zijn fiets trok als een 
lier). Rob: ‘Chapeau’. 
Ten einde raad heb ik in 2008 weer met Casper Trechsel uit Emmer-
Compascuum contact opgenomen. Hij had ook andere restauraties voor mijn 
A9 uitgevoerd. Lang verhaal kort beschreven: Casper constateerde heel sim-
pel dat er geen juiste condensator o.i.d. was ingebouwd en heeft deze vervan-
gen door een exemplaar dat bij starten een veel krachtiger vonk geeft. Met 
dezelfde zogenaamde zwakke magneet is de vonk bij starten al bijna 8 jaar 
nog zodanig ‘knetterend’ dat nu na elke winterperiode enkele malen kickstar-
ten voldoende zijn de fiets als een zonnetje rond te laten draaien. 

De dynamo en enkele illusies 
In 2006 was de elektrische installatie gereed (via Jaap Wildeboer †), voor-
zien van een elektronische regelaar voor de accuspanning. De aandrijving 
van de dynamo was inmiddels uitgevoerd met getande riem. Zelf had ik in-
tussen de benodigde elektrische bedrading aangebracht.  
Dus proefrijden in de polder was nu de volgende stap, dacht ik. Na een 5 mi-
nuten rijden ontdekte ik tot mijn verbijstering dat de ampèremeter op nul 
stond. Dat geeft bonje. Voorzichtig toch maar naar huis gereden en na wat 
speurwerk ontdekte ik dat het kunststof huis van de regelaar gesmolten was. 
Dat zag er niet goed uit!  
Oorzaak? De verklaring was achteraf heel simpel. Om bij eventueel donker 
weer goed gezien te worden had ik een forse koplamp van 55 Watt en een 
achterlicht van 20 Watt gemonteerd. In totaal 75 Watt. Niet wetend dat de 
dynamo netto maximaal ongeveer 25 watt levert. De regelaar werd dus over-
belast, ‘liep rood aan’ en smolt. Hij werd ook niet gekoeld. Tel uit je winst, 
of beter je verlies! De leverancier heeft me uit coulance met behoorlijke kor-
ting een nieuwe regelaar geleverd en zelf heb ik deze toen voorzien van een 
overdosis aan koelribben.  
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Wat betreft de ambitie met de superverlichting heb ik een compromis moeten 
sluiten. Bestaande uit een koplamp van 25 Watt en een achterlicht dat ik zelf 
heb voorzien van een zestal ledlampjes met een grote lichtopbrengst. De ge-
zamenlijke belasting van de dynamo bedraagt nu slechts +/- 27 watt. Het is 
een kwestie van ‘trial and error’, maar je leert met creativiteit dat er altijd wel 
een oplossing te vinden is.  
Ik wilde na dit ‘meltdown’ trauma wel zeker weten dat stroompjes en span-
ningen in de gehele elektriek bij wisselende belastingen en toerentallen lopen 
zoals het hoort. En de regelaar het ‘hoofd koel houdt’. Daarvoor heb ik dat 

hele niet echt transparante ‘spel’ van elektrische stromen via een proefstand 
op de werkbank genadeloos bloot gelegd en in kaart gebracht. De resultaten 
daarvan staan aan het einde van dit artikel. Als werktuigbouwkundige kon ik 
niet leven met het idee dat de vaak mythische elektriek mij de baas zou zijn 
met nog een keer zo’n stroomuitval. 

Het klokje moest ‘met de tijd’ meegaan 
Ergens in 2010 heb ik met de ‘fiets’ op een duincamping een goede kennis 
(had ook restauraties uitgevoerd) van me bezocht. Amper waren op de rusti-
ge duincamping de niet alledaagse, maar wel welluidende, roffels van de uit-
laat uitgestorven of er kwamen al belangstellenden toelopen. Eén van hen 
vroeg me waarom het luxe ‘Jaeger le Coultre’ klokje op de console er zo po-
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vertjes uitzag. Verbaasd 
vroeg ik hem waarom die 
vraag en waarvoor. Lang 
verhaal kort verteld: de 
persoon was een gepensi-
oneerd gediplomeerd 
siersmid annex horloge-
maker geweest en wilde 
graag nog een uitdaging 
aan gaan en het uurwerk 
restaureren. Zo’n uur-
werk moest ook met ‘z’n 
tijd meegaan’, volgens 
hem. Dat vond ik natuur-
lijk prachtig. En wie niet. 
Uit het uitvoerige restau-
ratie verslag dat deze 
liefhebber van ‘klokken’, 

begreep ik dat de balans-as met een hoogtelengte van 7.52 mm en aan elk 
eind een tap van 0.13 mm, gebroken was. Hij was op de draaibank 3 volle 
dagen voorzichtig met een handwiel voor de sledeverplaatsing aan het draai-
en geweest. Én na enkele (niet geheel gelukte) pogingen was de klus ge-
klaard. Het asje draaide weer ‘in balans’! Alle onderdelen werden nog gepo-
lijst om de kracht van de veer (die ook al oud is) zo goed mogelijk over te 
dragen aan het regelorgaan (echappement). Het uurwerk kastje met wat Ham-
merite aan de binnenzijde behandeld en de gebroken flexibele opwind-as met 
een messing busje weer aan elkaar gezet. 
Na opdraaien loopt het uurwerk 8 dagen lang en doet dat anno 2016 nog 
steeds. Zie de foto’s wat een werk het is om één z’n onderdeel te maken en er 
zullen weinig horlogemakers te vinden zijn die er nog aan willen beginnen.  

‘Une histoire sans fin’ 
In 2008 dacht ik ‘mijn verhaal’ met de A9 af te kunnen sluiten. De restaura-
tieperiode heeft toen ruim zeven (magere) jaren geduurd, met vele honderden 
bestede uren en een duizend kilometer aan proefritten.  
Ook de stapels eigen documentatie die ik inmiddels had verzameld, zouden 
nu kunnen worden geordend………….. 
De zeven (vette) jaren van alléén toer ritten kunnen nu aanbreken. Met in 
gedachten rijdend en campagne dans ‘la douce France’.…………Maar de 
harde en soms zachte werkelijkheid, rijdend op de Nederlandse polderwegen, 
bleef voor verrassingen zorgen!   

Olie pompje 
In 2010 ongeveer manifesteerde zich een nieuw en hardnekkig probleem. 
Steeds vaker liep het Best smeeroliepompje pompje over. Dacht na allerlei 
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testen als oorzaak de carterdrukpulsen te kunnen aanwijzen. Deze zouden via 
de verbindingsleiding tussen het carter en de smo pomp, de werking ervan 
verstoren. Deze aanname bleek achteraf op een tunnelvisie gestoeld te zijn! 
Na veel tijd aan "denken en testen" op een pompproefstand en op de motor te 
hebben besteed, dacht ik dat een soort terugslag klep in de olie toevoer naar 
het carter de oplossing was. Heb hierover nog een publicatie in Un Peu de 
Tout geplaatst. Eigenlijk dus ‘misplaatst’. 
Er liep inderdaad enige ritten geen druppel olie meer over in de pomp, maar 
het fenomeen kwam terug! Diverse deskundigen, ook uit het CFM circuit, 
weer benaderd. Niemand kon wederom iets verdachts aan de pomp en in het 
inwendige ontdekken. 
Nu had ik tijdens de eerste demontagewerkzaamheden begin 2000 ook noti-
ties gemaakt van de status van enkele gedemonteerde onderdelen en ook van 
de pomp. Wat bleek. Het nok palletje op de plunjer (zie foto) zat toen ietsje 
los, heel erg weinig. Snel de pomp gedemonteerd en het bleek dat het palletje 
er bijna ‘uitviel’. Ook hier weer stelde enkele deskundigen dat dat geen 
kwaad kon.  
Aangezien ik ten einde raad was en blijkbaar zelf radicale beslissingen moest 
gaan nemen, heb ik het palletje laten vast solderen. En daarmee kwam, in 
ieder geval voorlopig, licht aan het einde van de tunnel (visie) …………en 
rijdt de motor al 2 jaar zonder dat het pompje over- & onderloopt! 
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Wat nu nog kleeft 
De koppeling heeft ergens in het vroege begin een nieuwe lagerbus o.i.d. ge-
kregen om de speling ervan in toom te krijgen. Bij inknijpen van de koppe-
ling ondervindt je met de kickstarter geheel geen weerstand, het loopt ge-
woon vrij. Als de motor eenmaal draait is dat een ander verhaal. Met inge-
trokken koppeling wil de stationair draaiende fiets gewoon gaan rijden en 
moet je nogal aan de rem trekken om die trappelende PK’s in toom te hou-
den. 

Tot slot 
Klassiekers blijven verbazen en ook na 86 jaar vertonen ze vaak nog eigen-
aardige, onvoorspelbare en grillige gedragingen. Het zijn net ‘motards’! 
Maar het moet gezegd worden dat ik na alle ritten altijd rijdend, en nog nooit 
te voet de motor voortduwend, naar huis heb kunnen rijden.  
‘Rust roest’. Een echte motard is pas ‘rustig’ als hij af en toe kan sleutelen 
aan zijn fiets.  
Het doet me deugd met plezier een bijdrage te hebben kunnen leveren aan 
behoud van dit wonder van  Frans cultureel erfgoed! 
Mocht iemand nog suggesties hebben voor het zoeken van de laatste eigenaar 
of berijders van deze Automoto A9 of tips hebben voor een klevende koppe-
ling, dan houd ik me aanbevolen!  
Het honderdjarige bestaan van mijn A9 hoop ik nog mee te mogen maken. Al 
zal ik dan de manettes en handversnelling meer mogen bedienen en plaats 
moeten nemen op het duo zadel achterop. Wie dan rijdt, is dan ‘bij de tijd’. 
 

Ad Heersche,  Drunen, e-mail:  aheersche@kpnmail.nl  
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Nationaal Veteraan Treffen Woerden 
Op 24 september werd de 26ste editie van deze oldtimer manifestatie gehouden, 
net als altijd op het exercitieterrein, midden in de stad Woerden. De bemensing 
was deze keer: Jan Koolen, Bouwe Krol, en Wim Janssen. Ans en Peter Vink 
moesten daags tevoren afhaken doordat Ans problemen met haar rug kreeg. 
Dat is nu net iets dat een ‘steunpilaar’ binnen onze club niet kan gebruiken. 
Door:  Wim Janssen namens het team Bouwe, Jan en Henk. 

 

Gelukkig wilde Henk Stomp wel als een soort “vliegende keeper” opdraven 
en beloofde ook nog wat moois mee te nemen om de clubstand op te fleuren. 
Jan Koolen nam zijn Gnome & Rhône M1 mee en Bouwe kwam met een 
nette Terrot 350cc zijklepper. 
Jan had naast de Gnome ook nog een los Peugeot blok ingeladen welke dui-
delijk zichtbaar met een snijbrander uit een frame gesneden was. Ooit ge-
kocht in Frankrijk op een beursje. Op deze wijze  kreeg men als het ware het 
begin en het einde van een restauratieproject te zien. 
 

Omdat Jan het dichtst bij Oosterhout woont, heeft hij ook meteen het meeste 
werk te doen, namelijk eerst de clubspullen ophalen en later weer terug bren-
gen. Het is de bedoeling dat tussen 8 en 9 uur in Woerden de clubstand opge-
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bouwd wordt, waarna auto’s of bussen van het terrein moeten vertrekken 
naar een parkeerplaats in de buurt. Dat betekent dus vroeg op voor iedereen. 
 

Het lukte maar net om voor 9 uur aanwezig te zijn omdat er onderweg naar 
Woerden een wegomlegging was met een nogal gebrekkige aanduiding, zo-
dat een stuk van de route 3x(!)  gereden werd. De voorspelling was dat het 
fraai weer zou worden en het werd na 10 uur, toen het terrein open ging voor 
het publiek, dan ook knettersdruk, mogelijk zelfs een record. 
 

Op het middenterrein stond het zowat dicht met motoren en ook heel veel 
bromfietsen. Meestal horen daar jongeren bij , en dat is voor onze hobby niet 
verkeerd. Met vereende krachten was de Gnome van Jan op tafel gezet zodat 
die dus op ooghoogte kwam te staan. Dat werkt altijd, er werd veel gefoto-
grafeerd, en er ontstonden veel gesprekken. Sommigen komen met specifieke 
vragen over een Franse motor die ze hebben. Soms is het mogelijk iets zin-
nigs te zeggen en ‘en passant’ het nut van het lidmaatschap van de CFM te 
benadrukken. 
Dat leverde een nieuw lid op. Dat werd meteen gevierd met een glaasje prik 
met een koekje voor hem. Twee anderen hadden wel belangstelling maar 

Winnaar van de dag: de Terrot HSSO 350 cc 1929 kopklepper van Henk Stomp, met staan-
de versnellingsbak. Dit is een sterkere vierbouts bevestigingsconstructie om de brute 
kracht van de kopklepper gecontroleerd naar het achterwiel te brengen. Staand is een-
voudig te zien doordat de achterste liggende framebuizen wijzen naar beneden, iets dat 
met de witte hulplijn is aangegeven. Zomaar een detail van deze motor, die dans son jus 
stond mooi te zijn. Niet teveel meer aan poetsen Henk! 
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moeten nog dat duwtje krijgen. Al deze lieden behoren in ons ledenbestand 
tot de jongeren en dat willen we graag. 
Er kwam ook nog iemand langs met wat ideeën voor de Jaarrit van het vol-
gende jaar. Nog niets concreets maar dat er over nagedacht wordt is mooi. 
Wellicht horen we tijdens de jaarvergadering in Kootwijkerbroek of die plan-
nen concreet worden. 
 

Als de clubstand bemanning uit vier mensen bestaat kan er af en toe eens 
iemand het terrein op om rond te neuzen. Henk Stomp vond ‘voor weinig 
‘wat leuke dingetjes, en Jan Koolen een nieuw project in de vorm van een 
Magnat Debon RGST 500cc kopklepper met plunjervering. Waarschijnlijk 
behorend tot de laatste die gemaakt zijn. Wel met ‘werk’, maar hoeveel is 
nog niet in te schatten. Er zat wel een doos met onderdelen bij. De vorige 
eigenaar had dringend plaats nodig…  
Twee bemanningsleden dus blij, maar het werd nog mooier want op het ter-
rein liep een jury rond die brommers en motoren aan het nomineren waren 
voor een prijs, in vorm van een beker. Deze viel op de door Henk meege-
brachte Terrot kopklepper. Deze was nog geheel authentiek en voorzien van 
leuke extra’s zoals een duo zit, een mooi olieblik, met de originele olie er 
nog in, en een klein brandblussertje. Goede keuze van de jury, een originele 
machine in die staat zie je niet vaak. Vanaf 15 uur werd het duidelijk minder 
druk en om 16 uur begon men met rustig afbouwen zodat om een uurtje of 
vijf iedereen het terrein afkon. Al met al een lange dag maar wel een leuke.  
Enne, beterschap Ans!   ◄ 
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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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 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) 

Bereikbaarheid  per e-mail 
E-mailadressen wijzigen vaak als klanten een overstap maken van provider 
zoals bijvoorbeeld van KPN naar Ziggo. In de laatste mailing (onder andere 
over de Sleuteldag) waren drie e-mailadressen niet meer in gebruik (of wij 

hebben een schrijffout gemaakt).  Actuele berichten van de CFM komen dan 
mogelijk niet op tijd bij je binnen. Het gaat om de volgende e-mailadressen: 

willemsrip@kpnplanet.nl  
familie.avontuur@versatel.nl 

kees.heijden@ lasaulec.nl  
Neem je even contact op met de ledenadministratie? 

00-vet en ongedoopte olie SAE50 
Ik vergeet het vaak te melden maar ik heb (nog steeds) 00-vet in blikjes van 
400 gram voor € 5,=. Daarmee kun je jarenlang de versnellingsbak van je 
veteraan vullen. Stop met knoeien en gebruik dit halfdikke vet. 
Ongedoopte olie heb ik ook nog steeds voor de liefhebber op de plank staan. 
ptm.jonkman@gmail.com  of bel 06-10.12.11.48 
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Wil jij ons bestuur versterken? 
Na het overlijden van Wil Streep is in het bestuur van de 
CFM de functie van voorzitter vacant. 

De voorzitter is  de spil in de vereniging, hij leidt de be-
stuursvergaderingen en de jaarvergadering, maar is ook 
mede het gezicht van de club bij festiviteiten, binnen of 
buiten de club. 

Het bestuur zoekt verder nog een algemeen bestuurslid 
om het team te versterken. 

Heb je interesse in een bestuursfunctie, durf je het aan 
en heb je een paar avonden per jaar tijd voor een be-
stuursvergadering, geef je dan op bij het secretariaat 
van de CFM via info@clubfransemotoren.nl  of bel even 
met een van de bestuursleden. 
Op de komende jaarvergadering zullen de kandidaten 
voorgesteld worden aan de leden en zal middels stem-
ming  door de leden een, of meerdere kandidaten geko-
zen worden. 

Bestuur van de CFM: 
Daan Withagen -tijdelijk voorzitter 
Jan Horsman  -penningmeester 
Ton Dorland  -technisch bestuurslid 
Christ de Graaf -secretariaat 

Commissies doen een groot deel van het uitvoerende 
werk (beurzen, redactie, ledenadministratie) 
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Sleuteldag 8 oktober 2016 in Hattem 
De Sleuteldag 2016 was zeer succesvol. We hadden maar liefst 23 betalende 
sleutelaars. Prima! Marius en twee werknemers van het bedrijf hebben zich 
ingespannen om ons te helpen met het maken van nieuwe onderdelen en het 
repareren van het oude. Tijdens mijn eigen werkzaamheden heb ik wat lopen 
piekeren, daarvan hier iets op papier. 
Door: Paul Jonkman 

Stel je voor dat Marius in de toekomst de CFM weer zou willen ontvangen, 
wat zou er dan anders kunnen? 

Ik vind dat de CFM eerder duidelijk moet maken of de Sleuteldag er komt. 
Vele jaren geleden heb ik al eens de stelling verdedigd: restaureren is plan-
nen! En dus moet een sleutelaar  ruim van tevoren weten wanneer  de 
Sleuteldag gepland is.  
Vervolgens moet hij of zij!, bij wijze van spreken met notitieboekje in de 
hand, noteren welke klussen je in de werkplaats wilt (laten) doen. Vaak be-
trap ik me toch op een andere aanpak. Ik spreek dus voor mezelf, maar mis-
schien herken je het beeld: 
Op een bepaalde dag denk je: ik moet eens verder met de hobby, de motor 
komt anders nooit in rijklare staat. Ik kijk naar de restauratieklus, pak een 
onderdeel ter hand en ik breng dat in de gewenste staat. Het geeft voldoening 
maar de planning is onhandig want je weet zeker dat je aan het einde vast 
loopt. Ik geef twee voorbeelden.  
1. Als je weet dat een revisie van een motorblok wel twee maanden kan du-
ren, het gebracht en opgehaald moet worden, dan moet je als eerste maar 
eens het blok eruit halen, uitzoeken wat je eraan wilt doen en het (laten) ver-
beteren.  
2. Als de tank gerepareerd en gespoten moet worden, dan is het sterk aan te 
bevelen om daar op tijd aan te beginnen. Eenmaal klaar, een winter leeg en 
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warm met rust laten. De lak wordt harder en beter bestand tegen benzine. 
Het is trouwens nog beter om de motor eerst helemaal op te bouwen en later 
pas aan de verfraaiing te gaan werken (lak, chroom). Bijna altijd moet er nog 
iets aangepast worden en  op deze wijze worden chroom en lak niet bescha-
digd. 
Een deel van de werkzaamheden kan gepland worden bij Metaalmorfose. 
Omdat je planning deugt, is er geen haast en ben je blij dat je op eenvoudige 
manier enkele onderdelen kan maken/aanpassen.  
Prachtige services zijn bijvoorbeeld: allerhande laswerk, plaat snijden (het 
lijkt wel figuurzagen, fantastisch!) uitlaten repareren/nieuw maken, stralen, 
aluminium reparatie, ..... Sommige leden zijn zo slim om nog even een paar 
extra klusjes mee te nemen, die niet direct met de hobby te maken hebben, 
maar in de werkplaats in een kwartiertje gefikst zijn. Samengevat: de CFM 
en de sleutelaars plannen tijdig! Ik hoop dat er een vervolg komt, dat zal dui-
delijk zijn. Door een paar restklusjes heb ik een motor bijna aan het rijden. 
Dank aan het team van Metaalmorfose en aan Marius in het bijzonder, die 
heeft echt heel hard gelopen!    ◄ 

Christ de Graaf maakt van een plaat aluminium een spatbord. Hij is nog niet helemaal 
klaar. Er is nog wat huiswerk. 

Pick-up voor een “Magneto France” magdyno 
Jan-Doen Dragt heeft al eerder over 3D-printen een en ander laten zien in dit 
clubblad. Hij heeft nu een pick-up gemaakt, iets dat bij veel magneten nogal 
eens een defect onderdeel is. Hij schrijft ons dat het tekening van het onder-
deel niet moeilijk is. Wel experimenteert hij nog met het materiaal (nu PLA). 
Later moet het misschien van sterker ABS gemaakt worden. Wikipedia is 
heel geschikt om de materiaaleigenschappen van PLA en ABS te leren ken-
nen. Op de volgende bladzijde twee foto’s met het resultaat.    ► 
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Effies naar Spanje rijden op de oude knorren 
Jan Koolen (Gnome & Rhône), Jan Kuijer (Husqvarna) en Peter Vaal 
(René Gillet)  zijn 9 augustus vanuit Kaatsheuvel met de Pelgr imsrit 
naar Santiago de Compostella begonnen. Op zondag 21 augustus zijn ze aan-
gekomen, met veel indrukken en ervaringen. Dat wordt allemaal op papier 
gezet door de rijders en de volgers. Het is echter zoveel werk dat er even de 
tijd voor genomen wordt. Het moet niet alleen een leuk verhaal worden, ook 
de technische kant zal aandacht krijgen in de artikelen. 
Het volgteam werd gevormd door Paul Spee, Maureen Vaal, Voilin (de 
hond), Wim en Trees Janssen, Peter en Ans Vink.  ◄ 

De tocht is volbracht: van links naar rechts: Jan Koolen, Jan Kuijer, Peter Vaal. 
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Oproep kopij 
Alles in, met en om Franse motoren is het waard om verteld te worden. Heb 
je een verslag van een mooie rit?, een succesvolle reparatie?, de aanschaf 
van een mooie lieverd? Laat het maar weten. Als je het moeilijk vind om het 
op papier te krijgen, neem dan in ieder geval toch contact op met de redactie. 
 

Reacties naar cfm.redactie@gmail.com 
06-10.12.11.48 
(Paul Jonkman) 

(commerciële advertentie) 

Te koop  
Volledig gerestaureerde Monet Goyon 1932. Het is een zilvergrijze MG 10 met een 
één-cilinder 98 cc Villiers, type S2, no 1359.  In 1993-1995 volledig gerestaureerd. 
Twee nieuwe Michelin banden, nieuwe remkabels, frame en tank gemoffeld, nieuw 
leren zadeldek, enzovoorts. De motorfiets is na de restauratie niet meer gebruikt. 
Importpapieren aanwezig, echter geen Nederlands kenteken. Omdat hij zolang stil 
heeft gestaan, is eerst onderhoud nodig voordat de motor kan worden gestart. Een 
proefrit is derhalve niet mogelijk. Hij staat in de regio Arnhem. Zie voor foto’s ook 
de advertentie op Marktplaats. Marinus Rijkers  06 -24.12. 90.50. 
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Clubagenda 
 
Beurs en Jaarvergadering CFM Kootwijkerbroek 
29 oktober 2016 

Manege Voorwaarts, Essenerweg 88, 3774 CD  
Kortingsbon bijgesloten bij deze Peu de Tout 

 

Streefdata verzending Peu de Tout 
30 december 2016 

 

Bestuursvergaderingen in 2016 
23 november 2016 

 

 

Oldtimerbeurs Rosmalen  
14-15 januari 2017 

De CFM presenteert zichzelf en ontvangt met plezier z’n leden. Het heeft wel 
wat weg van een nieuwjaarsreceptie.  

Hulp gevraagd 
Ik heb een Motobécane uit 1939 een erfstuk van mijn vader en opa. De be-
doeling is deze weer rijdend te krijgen. Aan het motorblok 98 cc moeten din-
gen gedaan worden, de carburateur nakijken en de elektra nakijken of dit nog 
functioneert. Daarnaast missen er nog een gashendel en er dient een nieuwe 
voorveer gemaakt te worden.  
Wie kan mij hierbij helpen in de buurt van Dordrecht? Ik hoor  graag 
van u. 
Edward Timmerman    06-40.41.44.70     timmerman71@gmail.com  

Te Koop 
De Club Franse Motoren heeft blauwe polo-shirts in diverse 
maten beschikbaar. We nemen een aantal maten mee naar 
de Jaarvergadering.  Kijk meteen ook eens even welke boe-
ken nog beschikbaar zijn. 
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CFM Jaarrit 10-11 september  in België 
De organisatie van deze Jaarrit was in handen van onze zuiderburen Raoul en 
Wiske de Belder uit St. Katelijne Waver. 
Met hun rijke ervaring in het rijden van toerritten in de Benelux en in Duitsland, 
hebben ze de uitdaging op zich genomen om voor de Club Franse Motoren een 
mooi toerweekend in een interessante omgeving in elkaar te steken. Op deze 
manier zouden ze de clubleden van de Belgische sfeer en gebruiken laten proe-
ven. Dit werd het ons verteld tijdens de Jaarvergadering in oktober 2015 in on-
navolgbaar vrolijk Vlaams, opgejut door enkele Ollanders die wel eens zin had-
den in wat anders. Maar het is niet zo gelopen….. 
Door:  Ans Vink en Paul Jonkman 

 

Enige maanden voordat de rit zou plaatsvinden bereikte ons het bericht dat 
Raoul ernstig ziek was, maar dat hij wilde dat de rit hoe dan ook door zou 
gaan. Vrijdagmiddag 9 september was Wiske dan ook alleen aanwezig om de 
eerste gasten te ontvangen. Raoul was de avond ervoor weer opgenomen in 
het ziekenhuis en kon zeker niet bij de rit aanwezig zijn.  
In de loop van de middag en avond arriveerden er al verschillende leden met 
hun motoren. Er zijn ook al twee fransozen met hun Terrots. Een van deze 
rijders is een kennis van Raoul, de ander journalist van het Franse motorblad 
La Vie de la Moto. 
 

Zaterdagochtend...  
kwamen de eerste motoren in busjes en op aanhangers  al vroeg het terrein op 
rijden. Hollanders, Belgen en Fransen met zware en lichte motoren maakten 
dat het terrein goed vol raakte. Tegen de dertig motoren zouden er aan de 
start staan, daaronder ook de drie motoren die net de reis naar Santiago de 
Compostella hadden gereden en waar het Spaanse stof nog niet van was ver-
wijderd. Heel goed om te zien was, dat de “jeugdige” veertigers en vijftigers 
verdrongen zijn door de echte jeugd: Amie en Remi Jonkman (20) zijn met 
hun Terrots ook van de partij om hun eerste CFM Jaarrit mee te rijden. De 
jeugd heeft en is de toekomst voor de Club Franse Motoren. Het motorvirus 
is nog verder overgeslagen op motorrijdende kids. We hoorden van een ande-
re pa dat zowel zoon als dochter het motorrijbewijs gaan halen, want hij heeft 
toch nog een motor staan waar ze op zouden kunnen rijden. 
 

De briefing werd in overleg met Wiske door Christ de Graaf (secretaris van 
de club) gehouden. Hij heette iedereen welkom en vertelde verder hoe de dag 
ingedeeld was. We zouden in één groep vertrekken. Er zouden echter meer-
dere voorrijders zijn als dit plan niet goed zou gaan lukken. De lengte van de 
rit zou ongeveer 115 km zijn met daarin opgenomen een koffiestop, de lunch 
en nog een bezoek aan een museum. Een vol programma, iedereen werd ver-
zocht zich klaar te maken voor de start. 
 

Het starten verliep helaas niet geheel vlekkeloos. De teleurstelling was groot 
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voor Amie toen haar motor niet wilde aanslaan. Het wachten duurde te lang 
dus werd er toch gestart en zo ontstond er al gelijk een tweede groep met de 
sleutelende achterblijvers. De weigerende Terrot werd in de bus geladen en 
die begon op die manier aan de rit. We reden van Putte Beerzel richting 
Schriek, Aarschot en op zo’n 25 km was de koffiestop gepland. Er waren 
smalle weggetjes te rijden met vele kruispunten, afslagen en redelijk druk 
verkeer. De motor van Ans Vink sloeg voor een oversteek af doordat de vlot-
ter bleef hangen. Het euvel was snel verholpen en ze kon weer verder. On-
derweg kwamen we Paul Jonkman tegen die ook even pech had. De kleplich-
terkabel had het begeven. Zonder kleplichter kun je echter prima rijden zodra 
de kleppen vrij kunnen bewegen en hij vond bij onze groep weer aansluiting. 
Wat later arriveerden we op het koffieadres waar al een groot gedeelte van de 
eerste groep was gearriveerd.  
Na ons kwam nog een derde groep met daarbij ook de bus van de Jonkman-
nen. De Terrot van Amie werd gelijk weer uit de bus gehaald en met een aan-
tal techneuten erbij lukte het om er weer geluid in te krijgen: het probleem 
bleek niet al te groot te zijn. De oplossing was het gebruik van een paar stuk-
jes karton, die als vulring dienst deden om de dicht gedrukte hoofdsproeier 
van de noodzakelijke benzine te voorzien. De brede en dankbare glimlach op 
het gezicht van Amie sprak boekdelen, ze kon de rit op de motor voortzetten. 
 

Na de pauze gaat het verder… 

over kleine weggetjes met heuvels en bossen, een mooi gebied en wat rusti-
ger dan het eerste stuk. Van Aarschot reden we op Rillaar, Gelrode, Nieuw-
rode, Kortrijk-Dutsel, Rotselaar om daar in de omgeving te lunchen. Door 
het mooie weer konden we met z’n allen, gelukkig uit de zon, op het terras de 
lunch gebruiken. Dat de Belgen als Bourgondiërs te boek staan was ook te 
zien aan de verschillende lunchgerechten die werden geserveerd, we lieten 
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het ons goed smaken.  
Na deze grote pauze ging de 
rit weer verder. Wanneer we 
door het boerenland rijden 
over smalle landbouwwegge-
tjes met vele onoverzichtelijke 
bochten gaat het mis. Eén van 
de rijders haalt de bocht niet 
en belandt in de berm langs de 
weg. Hij probeert weer de weg 
op te sturen, de andere be-
stuurders proberen nog uit te 
wijken maar belanden door 
deze manoeuvre in het witlof-
land. Zo komen er vijf moto-
ren met hun bestuurders en 
meerijders ten val. Gelukkig 
zagen we iedereen nog bewe-
gingen maken. Toen iedereen 
onder de motoren was uit ge-
kropen, met wel wat pijntjes 
hier en daar, bleek niemand 
ernstig gewond. Nadat alles 
weer rechtop stond viel de 
schade aan de motoren ook 
mee. Witlof-akkerland is als 
motor-uitloopstrook onge-
schikt, maar in ieder geval wel 
zacht. Zo blijkt maar weer: elk 
nadeel heb z’n voordeel.  Alle 
motoren werden weer gestart 
en liepen weer op één na, de 
Terrot van Cor had te veel 
zand gehapt. De rit werd in 
verschillende groepen voortgezet via Werchter, Haacht en Keerbergen om in 
de buurt van Putte-Beerzel het museum van oude ambachten en gebruiken te 
bezoeken. Er was onder andere de inrichting van een klassieke schoolklas te 
zien, en een ziekenhuiskamer. Verder waren er kledingstukken uit de vorige 
eeuw en vele voorwerpen uit die tijd. Na dit bezoek ging het richting de start-
plaats. Rond de klok van 17.30 uur was iedereen weer terug op de camping. 
Cor heeft onderweg de tijd gevonden om de carburateur te reinigen en kwam 
ook per motor weer aan, de motor van Christ  (defecte ontsteking) en Paul 
(losgelopen niet originele Hele-Shaw-koppeling, daarover in Peu 99 wat 
meer informatie) hebben helaas niet op eigen kracht de eindstreep kunnen 
bereiken.  

Amie Jonkman, ook onderweg op een Terrot HLG 
350 cc zijklepper 1931. Dit is de eerste motor waar 
Paul de liefhebberij mee begon in 1989. Nu kan z’n 
dochter ermee overweg. 
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Al met al had deze mooie, afwisselende en voor ons Hollanders buitenlandse 
rit wat meer tijd gekost dan gepland. Wiske had als dappere organisator al 
geregeld dat de maaltijd wat later kon beginnen. 
De gezamenlijke maaltijd in de mooie kantine van de hondenclub, een prima 
locatie met veel ruimte en mogelijkheden, was keurig verzorgd en lekker bo-
vendien. Dit was ook de gelegenheid voor het bestuur van onze club om Wis-
ke en haar vrijwilligers, die het mogelijk hadden gemaakt om het weekend te 
laten slagen, te bedanken met een dankwoord en een attentie. Ook An Streep, 
de weduwe van Wil, die de hele dag aanwezig was geweest met haar dochter,  
nam nog even het woord om iedereen te bedanken voor de belangstelling en 
het medeleven bij het overlijden van Wil. An zei dat het haar en het gezin 
goed had gedaan dat er zoveel warmte en betrokken belangstelling was ge-
toond door een groot aantal leden in de afgelopen weken. Zo hebben de toe-
spraakjes ter afsluiting deze Jaarrit diepe indruk gemaakt op alle aanwezigen, 
dat is wel zeker. Het contrast kon niet groter: prachtig weer, veel gezellig-
heid, bezig zijn met de hobby en dan de zichtbaar schrijnende tegenstelling 
door de  beperking die aan het leven vast zit. 
Na de maaltijd  namen verschillende deelnemers afscheid en gingen naar 
huis. Anderen bleven nog een tijdlang napraten en een glaasje drinken buiten 
op het terras. 
 

De zondagochtend...  
stond er nog een korte rit gepland van rond de vijftig kilometer. De groep 
was flink uitgedund omdat er een groot aantal rijders zaterdagavond al naar  
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huis was vertrokken. Een ander deel zou de zondagrit niet rijden door ver-
schillende omstandigheden (motor al naar huis, motor defect, niet genoeg 
energie enzovoort). De stoere mannen en de vrouw die wel vertrokken had-
den er zin in, dat was te zien toen ze wegreden. Aan het einde van die rit 
stond er een bezoekje gepland bij Raoul en Wiske thuis. Daar kreeg je de 
gelegenheid om hun privéverzameling en de werkplaats te bekijken. Een 
aantal ging gezamenlijk per auto naar St. Katelijne Waver, de stoere motor-
rijders arriveerden daar niet veel later. Wiske had de koffie, thee en frisdrank 
al klaar staan en haar dochter was aanwezig om te helpen. Het echtpaar heeft 
een mooie verzameling aan motoren staan. Niet alleen de Dresch (zie achter-
kant van deze Peu)  en de Soyer, die we allemaal kennen van de Jaarritten, 
maar ook nog Engelse, Duitse en uiteraard Belgische motoren en dat alles 
stond in het gebouw dat de mooie naam had van “Kiekestuftuf club”.  
Dat Wiske erg betrokken is bij het geheel wisten we al. Wanneer ze tussen 
de motoren staat weet ze er het nodige over te vertellen en is het een en al 
passie, heel even wat ontspanning. Na deze mooie afsluitende activiteit be-
dankten we Wiske en namen afscheid van haar, we gingen terug naar de 
camping om daarna huiswaarts te keren. 
Het was een goed weekend, prima georganiseerd onder moeilijke omstandig-
heden, leuke ritten, goed eten en drinken, geweldig weer; wel erg jammer dat 
Raoul er niet bij heeft kunnen zijn. 
 

Later die week bereikte ons het droevige bericht dat Raoul op donderdag 15 
september is overleden. ◄ 

Wiske vertelt over de motoren …. 
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Musée Motobécane 
Tijdens onze vakantie in Frankrijk heb hebben we een rondreis gemaakt door 
de Picardië. Ik moet zeggen een bijzonder mooi stukje Franrijk. Ik heb daar on-
der andere de stad Sint Quentin bezocht. Op de camping in de receptie hing 
een poster van een Motobécane museum.  
Door: Eef Jansen 

 

De officiële naam van het museum is “Village des Metiers D’antan & 
Musée Motobécane”. Een hele mond vol. Maar ik kwam er voor de moto-
ren. Ik heb de camper laten staan en ben op de fiets door de stad erheen ge-
fietst. In de vakantie zijn wij altijd wat aan de late kant, en zo kwam het dat 
na een goed half uur fietsen wij om vijf voor twaalf bij het museum aankwa-
men. Daar werd ons de toegang geweigerd, omdat er eerst geluncht moest 
worden tot half twee. Om terug te fietsen was het te ver, daarom een terras 
gezocht en een sandwich fromage en koffie besteld, om de tijd door te ko-
men. Om half twee weer terug en wij mochten naar binnen. Ik moet zeggen 
het was zeer de moeite waard. Naast een grote collectie motoren, bromfiet-
sen, prototypes, tandems gemotoriseerd en zelfs een hoe noem je het een tan-
dem met nog een fiets er aan een tridem denk ik. Een mini auto van het merk 
Motobécane ,en natuurlijk de Kaptein Mobylette’s waren er voldoende. 
Daarnaast een tentoonstelling van oude beroepen zoals wijnvaten maken, 
boeren gereedschap, hoe er vroeger gedoken werd ,en nog veel meer. Ook 
was er een afdeling met ingerichte oude winkeltjes, zoals die er voor de 
tweede wereldoorlog er uit zagen. Voor mijn was het leuk dat er een ongeres-
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Foto’s Eef Jansen, zie voor meer informatie “musée Motobecane”. Het museum heeft 
meer dan 100 motoren, waaronder een aantal prototypen. Entree € 9,=. In het hoogseizoen 
de hele dag open, maar tussen de middag gesloten. In voor– en naseizoen alleen ‘s mid-
dags open. 
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Alles is mooi  aan deze foto, maar.…. Hebben we als kritische leden niet wat te zeuren? 
De zwarte belijning  loopt niet vloeiend door. Heel jammer dat de onderdelen van het logo 
niet los gemaakt zijn van de ondergrond. Dit is een sticker die krap is afgeknipt en opge-
plakt. Dat kan heel wat mooier. “Pelders” heeft daar uitstekende stickers voor. Met wat 
oefening  (bestel eventueel een setje extra) komen de letters vliesdun op de tank. Aanwij-
zingen goed lezen en wat geduld. (foto Daan Withagen in Musée Automobile Reims ) 

Dit is mooier: Peugeot P56 125cc 1950. (foto Daan Withagen Musée Automobile Reims ) 
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Raoul De Belder  

19 maart 1946—15 september 2016 
Echtgenoot van Wiske, samen organiseerden ze  

de CFM Jaarrit 10-11 september 2016  
 


