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Zondag 7 augustus 9:00 uur: vertrek Kaatsheuvel. Bestemming Santiago de Compostela. 
Op blz. 6 het begin van het tweedelige dagboek. Dagboek vanaf blz. 7 
 
Foto onder: overal wordt gebruik gemaakt van binnenwegen. Een hele puzzel omdat volg-
wagens ook zoveel mogelijk moeten kunnen volgen. Dat gaat bijna altijd goed …. 
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Sluiting kopij:  Uiterlijk maandag  15 februari 2017, bel of e-mail! 
Kopij: Getypt of geschreven, het liefst elektronisch aangeleverd. 
Email kopij: cfm.redactie@gmail.com 

Niet helemaal in kleur…. 
Het zal je vast zijn opgevallen dat de vorige Peu de Tout helemaal in kleur 
was. Dat is goed gevallen, behalve voor de penningmeester van de club. Ge-
zien de financiële situatie is het (nog) niet mogelijk om elk nummer in 
“pleine couleur” uit te brengen. Kijken of we dat in 2017 op kunnen lossen. 
Trouwens, er is met een tablet of laptop via “Mijn CFM” natuurlijk wel in 
volle kleuren van deze Peu te genieten. 
De penningmeester zegt er op blz. 21 het volgende over... 

Bijlagen 
Blad met verzoek tot betaling van het lidmaatschapsgeld 2017.  
Indien het bedrag (€20,=) al is overgemaakt, dan is daarvan een bevestiging 
bij deze Peu ingesloten. 
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Colofon 
‘Un Peu de Tout’ is een uitgave van de Club Franse Motoren en verschijnt  
vier maal per jaar. 
 
Bestuur: 
Vz: Daan Withagen, Elzenhof 17, 4661WC Halsteren 06-53.43.96.29 
Secr: Christ de Graaf, De Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek  (0168) 45.30.57 
Pm: Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 
Techniek: Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 36.13.52 
Alg: Ans Vink, Herckenrathweg 3a, 6681 DC Bemmel (0481) 46.12.71 
Alg.:René Wesselius, Meermanstraat 65, 2132 PP Hoofddorp (023) 563.51.60 
Alg: Mark Nijhoff, Burg. Bulderboulevard 31, 2922 BR Krimpen ad IJssel 06-25.58.00.64 
  
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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Een lach en een traan 
We kijken terug naar een jaar met diepte- en hoogtepunten. We zijn 
leden verloren die ons naar hoogtepunten hebben gebracht. Dat 
grijpt in. Zeker voor mensen die nauw met elkaar verbonden zijn. 
Er valt iets waardevol weg.  Er valt iets weg wat het leven zin 
geeft: “verbondenheid, kameraadschap”. 
 
Tegelijk kijken we ook terug naar een jaar met hoogtepunten. De 
kennisdelen, sleutel en open dagen waren beter bezocht dan de af-
gelopen jaren. De Jaarrit was drukker dan ooit en ook op de jaar-
vergadering waren veel leden aanwezig. We praten over meer 
beurs deelname en veel leden willen daar aan meewerken. De Peu 
is kleurrijker uit dan ooit. Het aantal actieve leden is groot, het be-
stuur is weer meer dan voltallig. 
 
Dat geeft een goed gevoel, maar schept ook verwachtingen. Ie-
mand zei me eens, wanneer het twee wielen heeft en een motorblok 
moet het ook lopen, dat geldt ook voor onze club. Als dat lukt kun-
nen we  komend voorjaar weer tijdens ritten en op beurzen laten 
zien waar we goed in zijn: het conserveren/restaureren van het 
Frans motor erfgoed, daarvan genieten en laten zien. Voor de ko-
mende maanden heb ik al weer wat klusjes in m’n schuurtje ge-
pland waarvoor ik soms op hulp en advies van een clublid mag re-
kenen. 
 
Terwijl de vuurwerkresten en restanten van de feestdagen worden 
opgeruimd vinden de voorbereidingen voor de eerste 2017 CFM 
activiteiten al plaats. In Rosmalen zullen we elkaar weer ontmoeten 
een toast op het nieuwe jaar uitbrengen en misschien eindelijk met 
dat ene langgezochte onderdeel naar huis gaan.  
 
Namens bestuur de hartelijke nieuwjaarswensen en een motorrijk 
2017 
 
@ Bientot ! 
 
Daan Withagen 
Voorzitter 
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Meer informatie zelf halen (en brengen) 
Het verbinden van leden in hun liefhebberij is een belangrijke 
taak van de Club Franse Motoren. Nu we vrijwel van iedereen 
een e-mail adres hebben, zijn we meer mailings gaan sturen 
voor onze activiteiten. Dat heeft ook tot een grotere deelname 

geleid. Daar gaan we dan ook vooral mee door. Tegelijk kent ons forum al 
lang een kwijnend bestaan.  
We gaan het CFM-forum gefaseerd afbouwen omdat het kennelijk niet in 
een behoefte voorziet. We proberen wel de informatie, die er nu op staat, en 
die de moeite waard is om te bewaren, ergens op te slaan zodat we dat nog 
kunnen raadplegen. Dit doen we na een redactieslag, dat betekent dat bij-
voorbeeld verouderde, overlappende of onjuiste gegevens worden verwij-
derd. Daar tegenover staat dat we begonnen zijn om meer gebruik te maken 
van sociale media, zoals Whats-App en Facebook. 

Moderne manier van leren….. jij kan ook app’n en Facebook’n! 
Voor duizend-en-een klusjes zijn filmpjes gemaakt. Voor onze hobby erg 
handig om er eens een paar op te zoeken. Zo kun je dus ook leren om te wer-
ken met je eigen Facebook-omgeving.  Lees meer op blz. 17 ► 

Nieuws van het bestuur 
Na een druk bezochte jaarvergadering kunnen we met plezier 
laten weten dat het bestuur van de Club Franse Motoren weer 
op sterkte is. Daan Withagen is gekozen tot voorzitter en Jan 
Horsman is herkozen als penningmeester. Er zijn drie leden, 

die zich op de ledenvergadering beschikbaar hebben gesteld voor het bestuur. 
Hiermee komt ook de gewenste versterking en verjonging in het bestuur. 
 
Ans Vink kennen we als de par tner  van Peter  Vink en is, immer  gewa-
pend met de fotocamera op menig evenement gespot.  
René Wesselius laat alle nekken draaien wanneer  hij weer  met zijn 
hotrod komt aanrijden en even zo vaak ook weer met een bijzondere motor 
op de aanhanger.  
Mark Nijhoff is niet eenkennig en trakteer t ons vaak naast zijn techni-
sche inzicht ook op een blik Engels erfgoed. Binnenkort stellen de nieuwe 
bestuursleden zich nader aan u voor. 
De rollen, die de verschillende bestuursleden gaan spelen, worden verder 
afgesproken in het bestuur. Uiteraard kijken we vooral waar ieders interesse 
ligt en proberen we dat te verbinden met onze clubdoelen. 
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Kaatsheuvel-Santiago de Compostela 
Nu is het een avontuur, maar oorspronkelijk was deze tocht een bedevaarts-
tocht naar “het einde van de wereld”  Kaap Finistène, het uiterste puntje van 
Spanje, richting Atlantische Oceaan. Men dacht vroeger dat daar de wereld op-
hield. Later werd het eindpunt van die tocht de zogenaamde Jacobskerk in San-
tiago de Compostela. Deze bedevaart werd gedaan als boeteviering voor 
“gedane foute dingen” meestal opgelegd door de kerk, maar ook wel door 
rechtbanken. De oorsprong van deze taakstraf ligt nog voor het jaar 900. Tegen-
woordig moet je, om te kunnen zeggen dat je deze tocht volbracht hebt, min-
stens 100 km lopen, 200 km fietsen of 300 km te paard gaan. Hoe het staat met 
rijden op een motorfiets, die ouder is dan 75 jaar, daar is niks over bekend maar 
aangenomen mag worden dat 2800 km ook telt om deze taak te volbrengen. Wat 
vind je? Deel 1: van 7 tot 22 augustus 2016 
Door: Wim Janssen en Ans Vink 
 
Jan Koolen speelde enkele jaren geleden al met het idee om met een oude 
motor naar Santiago de Compostela te rijden. Zoiets doe je niet in je eentje, 
daarom heeft hij in de Peu een oproep gedaan om bij belangstelling zich aan 
te melden. Een andere goede reden om deze rit te rijden is het jubileumjaar 
van de CFM.  Eén rit rijden met de lengte van 25 jaarritten en dan stoppen in 
Santiago de Compostela. 
Duidelijk zal zijn dat een dergelijke tocht voorbereiding vraagt. Het begint al 
met een stel vragen: wie gaat er mee? Hoelang kan of mag de tocht duren? 
Welke tijd van het jaar moeten we rijden”? Met welke motor zou het kun-
nen? Wat wordt het kostenplaatje? 
Eind 2015, begin 2016 werd duidelijk wie er als motorrijders zouden deelne-
men en met welke motorfietsen. Een ieder zou zo mogelijk twee motoren 
meenemen, dit om het risico van uitvallen te beperken. 

De “motards”... 
Jan Kuijer met zijn Husqvarna met JAP kopklepper  500cc (1931) en als 
tweede motor een Monet Goyon zijklepper 350cc (1932). Beide motoren zijn 
al jarenlang bij jaarritten en clubritten heel betrouwbaar gebleken. 
Peter Vaal met René-Gillet V-twin 1000cc (1938). Eerder een wat lastige 
starter, maar inmiddels heeft hij deze motor “werkwillig” gekregen. Zijn 
tweede motor was een  Terrot HSSO350cc  kopklepper (1929) die  net twee 
dagen voor de start van een kenteken werd voorzien. Zelf noemt hij het nog 
“een motor in wording”. 
Jan Koolen met ….. met wat eigenlijk? 
De recent gerestaureerde Gnome & Rhône M1 306cc (1931) zou de rit moe-
ten gaan volbrengen, maar er was nog een kleinigheidje, de motor werd tel-
kens smerig door olielekkage via de cilinderkop. Allerlei pakkingsoorten 
werden geprobeerd maar zonder effect. Uiteindelijk bleken er enkele (6) 
scheurtjes in de cilinder te zitten, ter hoogte van de kopbouten. Een eerdere 
bezitter had ooit de schroefgaten vergroot van 8 naar 10 mm en de bouten te 
krap gemaakt of te zwaar aangetrokken. Met flinke tijdnood werd door het 
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revisiebedrijf, waar Jan vaker komt, de cilinder bewerkt en voorzien van een 
bus met kraag boven in. Er moest ook een nieuwe zuiger in.  Door deze actie 
werd wel de cilinderinhoud teruggebracht van 306cc naar 284cc, dat kon niet 
anders. Toen kwam het volgende euvel: het kickstart-mechanisme van de 
Gnome & Rhône  is ten opzichte van de rest van de motor nogal licht uitge-
voerd. Een vorige eigenaar had daar waarschijnlijk al eerder problemen mee 
gehad en een en ander gerepareerd d.m.v. hardsolderen. Hierdoor was het 
staal uitgegloeid en zacht geworden. 
Twee tanden werden weggeslepen omdat anders het startpedaal onderin bleef 
staan door vervorming. Gelukkig laat de Gnome zich wel gemakkelijk “aan 
benen”, deze reparatie komt later wel weer. Toen deze donkere wolken zicht-
baar werden was het nodig om de tweede motor, de Terrot 350cc zijklepper 
(1932), een extra technische inspectie te geven. Bij aantrappen volgde er een 
luide knal en vloog er een stuk metaal door de carburateur naar buiten. Bij 
demontage bleek dat beide klepgeleiders los in de cilinder zaten. Gelukkig 
wilde het revisiebedrijf dit klusje wel tussendoor doen, anders was het verve-
lend geworden voor Jan. Rijden met veteranen betekent dat je altijd met een 
soort race bezig bent, is het niet op de weg dan wel in de werkplaats. 
Met twee motoren per rijder is het noodzakelijk dat er volgers en/of begelei-
ders zijn om de motoren en de rijders retour te brengen. Maar natuurlijk ook 
voor de reserveonderdelen en vloeistoffen zoals benzine, olie, gereedschap, 
kleding, bagage voor het kamperen en een natje en een droogje. De terugreis 
zou niet per motor gaan maar per auto vanwege de beschikbare tijd. Enkele 
deelnemers moesten na enkele weken weer aan het werk. 

En de volgersploeg... 
Paul Spee, over -over-overbuurman van Jan Koolen, met camper en aan-
hangwagen waarop ruimte voor drie motoren en nog veel meer. Paul was ook 
de architect van de te rijden route naar Santiago. 
Er waren nogal wat eisen waaraan voldaan moest worden. Het was bijvoor-
beeld niet wenselijk om met die oude tufjes over snelwegen te gaan, hoofd-
wegen met druk vrachtverkeer moesten ook worden vermeden. De volgers 
moesten de wegen ook kunnen berijden. De motorrijders wilden niet via de 
kustroute “dat is voor watjes” maar over de Pyreneeën. Maar dan ook weer 
niet al te hoog, uiteindelijk werd het zo’n 1700-1800 meters klimmen. 
De route werd ingetekend op Michelinkaarten en in coördinaten gezet (GPS)  
om in te voeren op de verschillende navigatiesystemen van de rijders en vol-
gers. Via Google Street View reed Paul thuis de route al voor, hij kwam ob-
stakels tegen waar de motoren wel door konden maar de volgers niet. Daar-
om moest hij de route wijzigen. Het totaal was een enorme klus die enkele 
weken tijd vergde. 
Peter & Ans Vink, met hun camper  en aanhanger  met daarop een BMW 
R27 ééncilinder. Zo zou één van hen een dagje mee kunnen rijden met de 
“Santiago-rijders”.  Ans had aangegeven wel voor de catering van de groep 
te willen zorgen. Het nodige werd geregeld, grotere pannen, meer bestek, 
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servies, ruime afwasbak en de nodige voorraad zonder het laadgewicht te 
overschrijden. Ook hadden zij voor de thuisblijvers/CFM leden een weblog-
boek (blog) aangemaakt. Dit zou onderweg worden bijgewerkt als er WiFi 
was. 
Maureen Vaal met personenauto en aanhanger  met daarop de tweede 
motor van Peter. Hun hond (Voilon) wilden ze niet in een kennel onderbren-
gen dus die ging gewoon mee als passagier.  
Wim & Trees Janssen met hun 24 jaar  oude Ford campertje. Wim had 
aangeboden voor zover ze mee gingen (tot de Pyreneeën was het streven) de 
mannen van raad en daad te voorzien met zijn uitgebreide technische kennis. 
Zijn vindingrijkheid voor de eventuele probleempjes zouden zeker van pas 
kunnen komen. 

De route in grote lijnen 
• Kaatsheuvel, Tilburg 
• grenspassage Weelde door midden België (Retie, Tienen, Namen 

(Namur), Dinant 
• grenspassage Frankrijk Givet,  Revin, Rethel, Chậlons-en-Champagne, 

Vitry-le-Franςois,  Montbard,    Chậteau-Chinon, Guerêt, Tulle, 
Cahors, Condom, Orthez, Oloron-St-Marie, via de Col de la Pierre 
(1760 m in de Pyreneeën)  

• de Spaanse grens over, Pamplona, Estella, Vitoria-Gasteiz, via de se-
cundaire wegen van Cantabria en Asturias in westelijke richting over 
Lugo naar Santiago de Compostela. 

 
Na alle voorbereidingen kwam de dag van vertrek steeds dichterbij, een 
mooie maar ook wel spannende gebeurtenis. Is alles geregeld wat nodig is 
om het goed te laten verlopen? En is alles gedaan wat we hadden afgespro-
ken? Gaan de motoren en de auto’s het halen? Gaan we het zelf volhouden? 
Hebben we al onze pillen, vitaminen en oppeppers bij ons die we nodig zou-
den kunnen hebben?  Is het thuis goed geregeld en is het thuisfront op te 
hoogte en bereikbaar? Over een aantal weken zullen we het weten! Maar op 
het moment van vertrek gaat er een schakelaar om in je gedachtegang en is er 
alleen nog dat wat voor je ligt. 
En zo kon dus op zondag 7 augustus 2016 het avontuur van start gaan. 

Zondag 7 augustus   
In Kaatsheuvel was het om 9.00 uur  al een leuke gezellige drukte. Buren, 
vrienden en ook een aantal CFM-ers waren aanwezig om de reizigers uit te 
zwaaien. Sommigen met pijn in hun hart dat ze niet mee konden rijden. 
De start om tien uur verliep bijna vlekkeloos. De motor van Peter Vaal had 
een zetje nodig maar toen was het rijden geblazen. Gezamenlijk onder de 
startvlag door en geëscorteerd door een aantal VMC motormannen en een 
dame op een scooter. Zij vergezelden hen tot aan de Belgische grens. De reis 
verliep voortvarend, na zo’n honderd kilometer heeft de volgploeg ze in het 
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oog, de motor van Jan Koolen liep niet geheel naar tevredenheid . Na wat 
kritische blikken en wat draaiwerk hier en daar ging het weer verder. De drie 
motoren en  volgers reden gezamenlijk op naar een camping in Fumay, net 
over de Franse grens. Om deze camping te bereiken moesten we door smalle 
straatjes met veel nauwe bochten. De camping bleek in het Maasdal te lig-
gen. Vanaf de steile hellingen rondom de camping vlogen para-sailers naar 
beneden. De zon had de  hele dag geschenen en verdween hier al snel achter 
de heuvels waardoor het snel minder warm werd. Er werd eerst wat gedron-
ken en de dag werd beschouwd. Toch moest er voor het donker ook nog wor-
den gesleuteld. De G&R van Jan was in de loop van de dag minder lekker 
gaan lopen en had moeite met klimmen. Het bleek dat één klep een veel te 
grote speling had, bijna 2mm! Dit werd net voor donker hersteld. De Gillet 
van Peter lekte wat olie via de voorste kettingkast of ontluchting. Om erbij te 
kunnen komen moest er te veel worden gedemonteerd en hij besloot dat niet 
meer te doen die avond. Wel werd de sproeier-bezetting veranderd, simpel 
door de sproeier te keren. Eén sproeier, twee boringen! Slimme constructie. 
De schoenen van Peter hadden geen poetsbuurt nodig, de olie zorgde ervoor 
dat de glans er op bleef. De Husqvarna van Jan was de eerste dag zonder 
kleerscheuren doorgekomen. 
Camping “Bellevue” te Fumay  dagafstand ±230 km. 

Maandag 8 augustus   
Het ontbijt stond om acht uur klaar, de rijders streefden ernaar om voor de 
klok van negen uur te vertrekken. Dat lukte ruimschoots. Maureen koos er-
voor om met de motorrijders mee op te rijden, de eerste dag was dat ook 
goed gelukt. De afspraak was gemaakt dat de volgploeg de rijders wat later 
zou volgen. Er was dan ook de gelegenheid om de camping te betalen, op te 
ruimen en indien nodig onderweg boodschappen te doen. Door wegomleg-
gingen die opdoken konden de motorrijders wel doorrijden (illegaal) maar 
Maureen kon met auto en aanhanger niet volgen. Door een vergissing met het 
instellen van de navigatie, dat bleek later, was ze weer op weg naar huis in 
plaats van naar Santiago. De volgers kozen gelijk voor de omleiding en hiel-
den een middagpauze op een mooi punt. De telefoon ging. De mannen?  
Neen, Maureen, ze was de weg kwijt. Na wat heen en weer gepraat en de 
juiste aanwijzingen van Paul weet ze ons na een goed uur weer te bereiken. 
We hadden haar rode auto in de heuvelachtige omgeving al van verre aan 
zien komen. Eerst kreeg Maureen een kop thee en een boterhammetje om tot 
rust te komen en haar verhaal te kunnen doen. Onderweg had ze moeten ke-
ren. Een stinkende boer in een overall vol stront was zo vriendelijk geweest 
om de auto met aanhanger op zijn erf voor haar in de goede richting te zetten. 
Op dat moment kon haar dat niets schelen als ze maar weer aansluiting vond. 
De motorrijders en volgers zagen elkaar de hele dag niet. Tegen het einde 
van de middag lukte het telefonisch contact te leggen tussen de motorrijders 
en de volgers om een ontmoetingspunt af te spreken. Daar werd besloten naar 
de camping in La Peupleraire te rijden. Bij de evaluatie van de dag bleek dat 
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de motorrijders meer dan 40 km extra hadden gereden n.l. zo’n 240 km. Zij 
hadden geen technische problemen gehad. Wel hadden ze lekker geluncht. 
“Wat hebben jullie dan gegeten? Geen idee, maar het was wel lekker”. We 
kregen die avond nog aanloop van een paar Fransen. Ze hadden veel belang-
stelling voor de motoren, ook voor de motoren die op de aanhangers stonden. 
Ze vertelden dat ze zelf ook oude motoren hadden, onder andere een Gnome 
& Rhône, zij maakten foto’s en er werd nog wat gepraat. De heren waren 
zeer onder de indruk van de tocht die we aan het maken waren van Neder-
land naar Santiago. Dat was een hele onderneming met die oude motoren. 
Ook zij waren al eens naar Santiago gereden maar dan op moderne motoren 
vanaf de Pyreneeën.  
Camping Municipal  “Vitre-le-Franςois” in La Peupleraire, dagafstand ±210 km. 

Dinsdag 9 augustus  
Tegen negen uur zijn ze vertrokken, uitgezwaaid door de Franse heren van 
gisteravond. De duimen gingen omhoog om de mannen succes te wensen. De 
volgploeg, nu ook uitgebreid met Maureen,  vertrok om tien uur, er werden 
eerst boodschappen gedaan. Ongeveer een half uur later, het is al na elven, 
zagen we de motoren staan op een pleintje langs de weg. Voor de volgploeg 
was er geen mogelijkheid om daar te stoppen. Een paar kilometer verderop 
kon dat wel en konden we telefonisch contact opnemen met de rijders. Dit 
lukte pas na twintig minuten. De heren zaten aan de koffie en zouden met een 
klein half uur bij ons zijn. We zagen ze in het heuvelachtige landschap al van 
ver aan komen rijden, alles liep prima en ze hadden er al zo’n 80 km opzit-
ten, was het verhaal. De volgploeg keek zeer verbaasd, waar zijn jullie dan 
geweest, van de oorspronkelijke route was pas 40 km in ruim 2,5 uur afge-
legd, ja inclusief koffie natuurlijk en de aandacht voor serveerster Barbara 
van dat restaurant. Ze wisten niet waar het fout was gegaan, wel werd duide-
lijk dat rijden met drie   verschillende navigatiesystemen niet ideaal was. Ie-
der systeem maakte wel zijn eigen route hetgeen onderweg tot discussies 
leidde. Maar verder geen punt, het weer is prima, de tanks nog bijna vol dus 
koersen en doorbijten om de nodige kilometers te halen. Er werd afgesproken 
dat de motormannen rond de klok van vieren contact zouden leggen om ge-
zamenlijk te kijken waar er zou worden gekampeerd. De dag verliep verder 
zonder bijzonderheden. Om halfzes arriveerden we gezamenlijk op de cam-
ping in Pont et Massene, zo’n 20 km onder Montbard, er zijn dan in totaal 
ongeveer 560 km van de geplande route afgelegd. De heren motorrijders had-
den op dit moment al ruim 600 km gereden maar dat kwam door niet geplan-
de omwegen. Deze avond werden er gebakken aardappelen, opgegeten met 
sla, lekker Hollands, maar we hadden er dan ook twee extra gasten bij, de 
zoon en schoondochter van Jan Koolen. Zij zouden zich voor enkele dagen 
aansluiten bij de groep. Van pa kregen ze wel te horen dat meegaan prima 
was maar niet voor niks, Ans beheerde de kas dus daar moest worden be-
taald. Ans en de tijdelijke gasten hebben in goed overleg besloten dat er naar 
rato zou worden betaald voor het eten en de campings.  
Camping “ Lac de Pont”  in Pont et Massene,  dagafstand  ±120 km.   
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Woensdag 10 augustus  
De motormannen vertrokken zoals gebruikelijk weer voor negenen. Peter 
Vink reed vandaag mee. Hij wilde het zijn eigen Franse motoren niet aan-
doen zo’n lange, warme en vermoeiende rit, vandaar deze keuze. Zo konden 
de Franse motoren, die thuis in de schuur achtergebleven waren, geen heim-
wee krijgen naar hun roots. Binnen enkele kilometers bereikten de rijders 

met hun motoren het oude stadje Semur-en-Auxois, een vrijwel intact geble-
ven middeleeuws stadje aan de rivier de Armancon, dus in een dal. Dit is ook 
de plaats waar de Franse onderdelenman Chambrier woont (z’n site geeft een 
adres 13 km verder naar het zuiden: een industriegebied, met als adres 2 rou-
te de Semur, 21390 Précy sous Thil). Om naar deze onderdelenman op zoek 
te gaan hadden de mannen geen tijd, ze waren maar op een doel gefocust 
Santiago. 
Het stadje is oud met slecht wegdek, uitermate steile en smalle straatjes. Ze 
moesten een straat omhoog met een klim van meer dan 10 procent. Als je stil 
viel kwam je niet meer weg, dan werd het duwen of keren en opnieuw begin-
nen. Jan Koolen z’n G&R had het moeilijk met deze klim in de eerste ver-
snelling. Steppend en meelopend bracht hij de motor veilig boven. Ja ja, een 
300cc-tje dat kan nog wat worden in de Pyreneeën. Na deze Non Stop 
(Trialtaal) hebben ze verder een geweldige dag met leuke  motorweggetjes, 
terrasjes en veel bekijks. 
De volgploeg vertrekt wat later maar namen wel even de tijd om het stuw-

Peter Vink had besloten vandaag als gast een dagje mee te rijden op zijn zwarte Duitser 
met witte strepen (midden), ‘n ééncilinder en maar 250cc. 



13 

 

meer te bekijken waar de camping aan lag. We verbaasden ons over een hoge 
duikplank in het meer, deze was onbereikbaar voor zwemmers. Ook zagen 
we een parkeerplaats voor invaliden die alleen bereikbaar was met een trac-
tor. Een bord “Verboden te zwemmen” maakte het raadsel compleet. Later 
lazen we op een informatiebord dat het een “project in ontwikkeling was”. 
Grote twijfels of het ooit afgemaakt zou gaan worden maar deze aanpak is 
misschien echt Frans?  Na dit bezoek kan de route starten en na een paar ki-
lometer bereikte ook de volgploeg het oude stadje Semur-en-Auxois. We 
reden het stadje in en toen werd duidelijk dat het geen straatjes waren voor 
campers en aanhangers. Voor de volgploeg was het echt manoeuvreren. 
Rechtdoor lukte maar net met al die geparkeerde auto’s. Maar die ene bocht 
was niet te nemen en de volgende ook zeker niet. Chauffeur Ans was met 
camper en aanhanger, zo’n 11 meter lang en toch echt wel wat breder dan 
een personenauto. Ze raakte in de problemen en kon de bocht niet nemen. De 
combinatie moest achteruit. Ans durfde niet verder. Paul kwam te hulp en 
manoeuvreerde de combinatie hangend uit het raam, kijkend in de spiegels 
en op achteruitrijdcamera weer in de goede richting. We konden weer verder 
en via het zelfde steile straatje van de motorrijders namen ook de volgers 
deze non-stop in de 1e versnelling. Na effe zuchten, pffff…pfffff…. konden 
we het dorp verlaten en vervolgden wij de rit door de mooie omgeving. Wat 
later dan de afgesproken tijd troffen de ploegen elkaar weer bij zo’n gewel-
dig Barbara-cafeetje. Gezamenlijk werd er eerst nog wat gedronken en dan 
op naar de camping voor het bier, wijn, barbecue, verhalen en dagelijkse con-
trole der motoren. Alles liep verder naar tevredenheid. In de avond had onze 
viervoeter de hond Voilon een bijzondere ontmoeting. Hij vond een vriendin-
netje. Zijn baasje vond echter dat er geen vakantieliefde mocht ontstaan.  
Camping “Champ Fosse” in St. Bennet Troncais, dagafstand ±180 km. 

Donderdag 11 augustus 
Er werd bij vertrek afgesproken om rond het middaguur elkaar te treffen. Dit 
was altijd een gok. Neem je een afslag anders, dan kun je elkaar al missen. 
Maar de volgploeg moet er wel voor zorgen om achter de motorrijders te blij-
ven in geval er zich problemen voordoen. Zowaar het lukte, ze troffen de 
heren zittend op een terras aan de koffie, niet bij Barbara maar een kerel run-
de het bedrijf. De volgploeg liet zich nu ook maar eens trakteren op koffie 
met gebak. Er werd wat gebabbeld over de mooie route en dat de motoren zo 
goed liepen “als een naaimachientje” was de uitspraak van Jan Koolen. De 
motormannen gaan weer verder, de volgers wat later. Onderweg werden we 
verrast door zeer laag overvliegende straaljagers die een hels kabaal maakten. 
We kregen ook nog een kilometers lange hobbelige weg te rijden. Als dit nog 
vaker zou gebeuren, dan was iedereen aan het einde van de route zijn nierste-
nen wel kwijt. De heuvels werden nu aardige klimmetjes. We kregen de mo-
toren weer in het zicht. Direct  zagen we dat de G&R er moeite mee had. 
Toen de mannen in de gaten kregen dat we achter ze reden werd er een 
plaatsje gezocht om te stoppen. Zij hadden ook eerder al een stop gemaakt 
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omdat de G&R niet goed liep. Jan was bang voor een vastloper maar ook 
werd gedacht aan het vermogen dat te laag zou kunnen zijn. Gedrieën wilden 
ze de ruimte nemen om de G&R om te wisselen voor de Terrot 350 die wat 
meer vermogen had. Deze actie kostte nogal wat tijd maar eenmaal weer aan 
het rijden werd er weer veel tijd gewonnen omdat de gemiddelde snelheid nu 
ook een stuk hoger kwam te liggen.   
De motoren gingen de volgende 100 km. als de brandweer, gevolgd door de 
volgploeg. Zo kwamen we gezamenlijk in de stad Tulle aan waar ook een 
camping zou zijn aan de rand van de stad. Voor we die bereikten was het 
schrikken, een grote politiemacht met zwaailichten kwamen ons tegemoet. 
Gelukkig waren wij niet het doelwit maar president Hollande die in Tulle 
was in het kader van het terrorismebeleid. Het werd wel een latertje, we arri-
veerden pas tegen zevenen op de kleine camping (22 plaatsen) gelukkig kon 
Paul  “de Regelaar” een plek bemachtigen voor twee nachten en hij had ge-
lijk voor de volgende avond voor 11 personen een tafel gereserveerd in het 
kleine restaurantje van de camping. Deze avond bestond het eten uit een 
maaltijdsoep van verse groenten en eigen gedraaide gehaktballetjes. In de 
avond werd er verder niet gesleuteld. Er werd wel wat gedronken en we gin-
gen wat later naar bed dan de andere dagen.  
Camping “ Pre Du Moulin”  in Laguenne (Tulle), dagafstand  ±230 km. 

Vrijdag 12 augustus  rustdag  
De afspraak was ontbijt om negen uur. Maar mooi niet, anders zijn de mo-
tards  zeker tien minuten te vroeg, nu zijn ze te laat. We kampeerden midden 
in het bos aan een riviertje in een dal. Dat er in Frankrijk veel mogelijk is, dat 
bleek wel uit het volgende: als je naar de overkant van het riviertje omhoog 
keek zag je tussen de bomen allemaal oude autowrakken liggen, totaal ver-
roest maar wel auto’s uit de vijftiger en zestiger jaren. Die rijden in Neder-
land rond als oldtimer. Frames van motoren hebben we niet kunnen ontdek-
ken. Dus werd er geen verder onderzoek gedaan. Maar duidelijk is wel dat 
met het groen in Frankrijk niet zo wordt omgegaan als hier in Nederland. De 
dag werd verder gebruikt om een wasje te doen, wat te lezen, extra rust te 
nemen en schaduw te zoeken want het was bijna dertig graden. Ans had de 
tijd om het blog bij te werken. De motards gingen aan de slag met hun moto-
ren, groot onderhoud na zo’n kleine duizend kilometer onder niet alledaagse 
omstandigheden. 
Jan Kuijer had wat problemen met de koppeling van zijn Husqvarna. Het 
bleek dat een van de 6 pennen in de koppeling los was gekomen. Hij besloot 
om de tegenover liggende pen ook te verwijderen om de boel enigszins in 
evenwicht te houden. De Husqvarna met Jap blok heeft veel power. Mis-
schien houdt de motor het vol als hij er voorzichtig mee rijdt. Dat is de gok. 
Jan Koolen had wat problemen met zijn Terrot, het was niet duidelijk wat er 
aan de hand was. Misschien de ontsteking weer verlopen of toch een andere 
sproeier erin in verband met de hitte? Tijdens de proefrit bleek dat de motor 
even goed liep maar dat opeens de cilinder los op het carter stond door losge-



15 

 

lopen moeren. Je zag de cilinder op en neer gaan. Alles werd weer vastgezet. 
Zonder geluk vaart niemand wel. De klepspeling stond zelfs nog goed. Ver-
der waren er nog wat problemen met kapotte accu’s: oorzaak trillingen of 
overladen?  Omdat de navigatie-apparatuur toch met losse 12 volts accu’s 
werkten, konden de dynamo’s worden los gekoppeld. De elektrische installa-
tie  van toen was echt niet berekend op ritten van 6-8 uur per dag. Laden en 
licht hadden de motoren toch niet nodig. De accu’s van de navigatie gingen 
elke avond aan de lader.  
Later in de middag gingen de motormannen toch nog op stap voor nieuwe 
accu’s, het was wel te hopen dat ze geen café Barbara tegen zouden komen. 
Ze kwamen zonder accu’s terug naar de camping, het was niet gelukt een 
motorzaak te vinden voor de juiste accu’s. Rond halfacht gingen we aan tafel 
in het campingrestaurant. We kregen een lekkere maaltijd voor een zacht 
prijsje. Voor de  liefhebbers was er een lekker flesje wijn. Na de maaltijd was 
het tijd om te gaan slapen. Morgen loopt om goed zes uur de wekker weer af.  
De temperatuur zal de komende dagen oplopen naar 35 graden. Het streven is 
om morgen in de buurt van Condom uit te komen zo’n 250 kilometer verder-
op.  
 
Van de route “Camino” naar Santiago de Compostela zijn van de 2504 kilo-
meter nu  ± 996 kilometer afgelegd.  ◄        (Wordt vervolgd) 

Peter Vaal had een probleem met een van de twee uitlaten, de wartel (uitlaatmoer) van de 
voorste uitlaatbocht liep steeds los doordat de schroefdraad nogal ruim was. De wartel 
werd eerst gefixeerd met wat dun koperdraad en een RVS slangklem en daarna definitief 
met ijzerdraad. Het lekkend controledekseltje van de primaire kettingkast werd dichtgekit.  
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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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Twee keer Facebook en Whats app 

Om met andere CFM-ers makkelijker te communiceren, 
biedt de club vanaf 2017 drie mogelijkheden, elk met 
z’n eigen gemakken, voordelen  en nadelen. Door ervaring leer je 
vanzelf of iets je bevalt.  
 
Er is een BESLOTEN  Facebook groep “club Franse motoren”. Wanneer je 
daaraan wilt deelnemen hoef je deze alleen op te zoeken op facebook: face-
book.com/groups/clubfransemotoren en te verzoeken om te worden toegela-
ten. Het is een plek, net als op het forum waarop leden in besloten kring met 
elkaar zaken kunnen delen.  
 
In de Whats App groep zijn CFM leden via hun mobiel verbonden en kunnen 
berichten delen. Je moet dan wel deze app op je mobiel hebben geïnstalleerd 
en met internet zijn verbonden. Wil je deelnemen, stuur dan een sms of whats 
app bericht aan 06-53.43.96.29. Dit is dus ook een BESLOTEN groep. 
 
Op facebook.com/clubfransemotoren  kun je de voor iedereen OPENBARE 
Facebook pagina van de CFM bezoeken. Wanneer  je deze een “like” 
geeft dan blijf je automatisch op de hoogte wanneer daar wat op verschijnt. 
Ook kan je er zelf wat op plaatsen wanneer je dat openbaar wilt delen. 

Ik wil leren Facebook’en… 
Door:  Daan Withagen 

Moderne manier van leren… 
Voor duizend-en-een klusjes zijn filmpjes gemaakt. Voor onze hobby erg 
handig om er eens een paar op te zoeken. Zo kun je dus ook leren om te gaan 
werken met je eigen Facebook-omgeving. 
 
Heb je nog geen Facebook account, en wil je dat aanmaken, zoek dan op 
Youtube hoe je een facebook account aanmaakt. Dat gaat het makkelijkst 
door te zoeken naar “facebook account maken YouTube”. Selecteer het 
eerste filmpje. Het duurt ruim vijf minuten. 
 
Mocht er in clubverband behoefte zijn om wat verder te verkennen welke 
internet-instrumenten er te benutten zijn voor onze hobby, en hoe je de priva-
cy op Facebook en internet een beetje kan beheersen, dan kan dat georgani-
seerd worden. Stuur bij interesse een mail aan info@clubfransemotoren.nl  
en bij voldoende geïnteresseerden organiseren we dat deze winter. 
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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 clubleden een overstap 
maken van provider zoals bijvoorbeeld van KPN naar Zig-
go. Denk je eraan om een wijziging van e-mailadres even 
door te geven aan de redactie? Een mailtje sturen vanuit je 
nieuwe mailbox is voldoende.  
cfm.redactie@gmail.com 

00-vet en ongedoopte olie SAE50 
00-vet in blikjes van 400 gram voor € 5,=. Daarmee kun je jarenlang de ver-
snellingsbak van smeervet. Stop met knoeien en gebruik dit half dikke vet. 
Ongedoopte SAE50 motorolie heb ik ook voor de liefhebber ook op de plank 
staan. Neem even contact op hoe en waar te bemachtigen.  
ptm.jonkman@gmail.com       óf      06-10.12.11.48 
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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?, een 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 contact op met de redactie. 
 
Reacties naar cfm.redactie@gmail.com 
06-10.12.11.48 
(Paul Jonkman) 

(commerciële advertentie) 

Museum Michelin Clermont-Ferrand 
In maandblad "Motor" nummer 7 uit 2016 staat een zes bladzijden tellend 
artikel over het veelzijdige museum van Michelin in Clermont-Ferrand. Het 
verslag is positief. Om dat zelf te beoordelen kun je het artikel vinden op de 
site van de Club Franse Motoren. Je moet dan wel inloggen en naar 
"Artikelen (downloads)" bladeren. Je kunt dan zelf beoordelen of je de reis 
door Frankrijk zo plant, dat je er een bezoekje aan kunt wagen. Voor ope-
ningstijden en toegangsprijzen: laventuremichelin.com 
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Clubagenda 
 

Oldtimerbeurs Rosmalen 
14 en 15 januari 2017 
De CFM heeft een clubstand (hapje, drankje). Traditioneel is dit ook het mo-
ment om elkaar te spreken en dient zodoende als start van het nieuwe hobby-
jaar. Zeker nieuwe leden: even aan komen lopen, leuk om kennis te maken en 
wat gezichten te leren kennen. Organisatie CFM: Jan Koolen 
 

Kennisdelendag Oosterhout 
8 april 2017 
 

Maison ouverte (open huis Documentatiecentrum) Oosterhout 
17 juni 2017 
 

Clubweekend en Jaarrit Alblasserwaard 
9-10 september 2017 
 

Nationaal Veteraan Treffen Woerden 
23 september 2017 
 

Jaarvergadering en beurs “Barneveld” (Kootwijkerbroek) 
28 oktober 2017 
 

Streefdata verzending Peu de Tout 
7 maart, 7 juli, 15 oktober en eind december 2017 
 

Verslag in La vie de la moto van de Jaarrit 2016 
Er is een erg leuk verslag verschenen in de nieuwste La vie de la moto, No. 
907. Voor leden is er een kopie te vinden in “Mijn CFM” bij “Artikelen”. 
Het artikel is opgedragen aan Raoul, hij kon er niet meer bij zijn.  
Voor de mensen die het Frans niet zo machtig zijn: er zijn veel foto’s ge-
plaatst. Kun je niet inloggen? Raadpleeg even de redactie. Dat gaan we sa-
men regelen.  
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Vertaalwerk gezocht 
Jo Vercaemst schrijft de redactie: “Ik had heel graag nog enkele artikels ter 
vertaling voorgeschoteld gekregen....”. De redactie heeft op dit moment 
geen artikelen liggen die vertaald  moeten worden.  
Oproep aan bestuur, documentatiecentrum en alle leden: kijk eens of er voor 
een behoorlijke groep leden interessante artikelen beschikbaar zijn die het 
waard zijn om vertaald te worden. Jo heeft al laten zien voortreffelijk werk te 
leveren. Zijn tweetaligheid is overigens niet zo vreemd, want hij woont niet 
gek ver weg van de Franse grens bij Kortrijk. Het gebied waar hij woont, is 
een stuk van Vlaanderen dat tegen de Franse grens aan ligt. 
Neem je de redactie even mee in de correspondentie als er iets voor het club-
blad in voorbereiding wordt genomen?     jo.vercaemst@gmail.com  

Errata 
In de tekst van Ad Heersche in de vorige Peu de Tout stonden enkele kleine 
verschrijvingen. De oorzaak is niet goed meer te achterhalen. Zeker is dat de 
tijd bij de CFM ontbreekt om alle teksten langs een corrector te laten gaan. 
We nemen dat binnen de CFM altijd maar voor lief. Ik hoop dat je het daar-
mee eens bent. 
Als de bedoeling van een zin onduidelijk wordt, dan is dat vervelender.  
Blz 14: de reparatie van het 8-uren klokje is de lezer nog tegoed. Er volgt 
nog een aparte uitleg in een volgende Peu maar de verwijzing naar de foto 
van het klokje is dus fout. 
Blz. 16: Als de A9 honderd jaar  wordt, dan verwacht Ad de manettes 
NIET zelf meer  te kunnen bedienen maar  plaats te moeten nemen op het 
duo-zadel. In de tekst werd die bedoeling niet helemaal duidelijk. 
Wat natuurlijk wel duidelijk is: hij wil nog zo lang mogelijk blijven genieten 
van dit mooie apparaat.  

Peu in kleur - wel of geen contributieverhoging? 
Het laatste oktober nummer van de Peu hebben we als proef geheel in kleur 
uitgevoerd. Op de jaarvergadering hebben we de reacties gepeild en iedereen 
was laaiend enthousiast. Dus willen we daar vanuit het bestuur mee doorgaan 
en we hebben bekeken of we dit nog met het huidige contributie tarief  (20,=) 
kunnen betalen. Dat is helaas niet het geval.  
Als we volledig op kleur zouden overgaan, dan kan dat niet anders dan met 
een contributieverhoging naar € 25, = . 
Dat gaan we dan ook voorleggen aan de jaarvergadering volgend jaar. Tot 
die tijd gaan we door met het huidige formaat: Omslag in kleur en de rest in 
zwart /wit.  Jan Horsman, penningmeester. 
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Johan Schaeverbeke 
…. stuurt af en toe wat nieuws over zijn activiteiten naar de Club Franse Mo-
toren. Dit keer een link naar een leuke site die gaat over “Mobs des années 
60”, oftewel brommers uit de zestiger jaren. De site heeft een ingewikkelde 
link, dus op de beginpagina van de Club Franse Motoren is een eenvoudige 
link gemaakt om eens te kijken. Let wel op: door de vele plaatjes kan het 
downloaden lang duren. Even geduld dus als je een trage internetverbinding 
hebt. 
Johan vertelt ons verder in zijn onnavolgbare warme stijl het volgende: 
Hier is het seizoen op zijn einde aan het lopen, en het was heel leuk, want we 
hadden hier aan de kust ook heel goed weer, beter dan in het binnenland. Op 
28 oktober was er op vrijdag een rockband voor het sluitingsfeest op zater-
dag 29 was er de sluitingsparty om te dansen, en de zondag werden de vaten 
geledigd en er is ook nog restanten uit de frigo aan de mensen op terras uit-
gedeeld, of gebarbecued.  
In de winter ben ik slechts op afspraak in het museum, en dat gebeurt ook 
wel, maar vooral ben ik op 8 tal beurzen met een stand. Allereerst in Leuven. 
Dan volgt Herselt, Aarschot, Ranst, Wingene, Zonnebeke, Schilde, Berlare en 
dan is het weer eind maart 2017 en heropening hotel. 
Mijn laatste aankoop in Rosmalen was een Gnome et Rhône AX2, zal nor-
maal mijn laatste aankoop zijn.....het geld is op en steeds maar mijn riem 
toetrekken is niets voor mij, ik eet graag nog een lekkere steak met friet-
jes.....Als er natuurlijk motoren aangeboden worden tegen spotprijzen, dan 
zal ik mij wel laten verleiden, maar in St. Niklaas geloof ik al een hele tijd 
niet meer en zeker in goedkoop motoren kopen. Heel veel succes met jullie 
club en ook proficiat met het vele werk dat  de club verricht. 
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Deze oliepomp ken ik niet 
Door: Jan Opheikens 
Onlangs heb ik weer een Franse motor gekocht met een Zurcher blok uit 
1929. Hierop zit een olie pomp die ik niet ken, hij wijkt iets af van de gebrui-
kelijke Gurtner Mikro pomp die op de Terrot 's zijn geplaatst. Is er ook docu-
mentatie of “open" gewerkte foto/tekening bekend van deze pomp? Er staat 
geen merk of iets dergelijks op de pomp vermeld. 
Weet je of er iemand in de club is die een dergelijke pomp heeft en die nog 
prima werkt? Hoor het graag. (0597) 56.27.38   of   janopheikens@hetnet.nl 

In de volgende Peu de Tout 
In maart 2017 komt de volgende (dikkere) Peu de Tout weer uit. Daarin onder 
andere (onder voorbehoud): 
 
• vervolg Kaatsheuvel Santiago de Compostela 
• interview met Hans Devos 
• een verslag van het Motobécane-museum 
• wat informatie over Ratier door Christ de Graaf 
• Henk Stomp spaart bougies. Een foto daarvan waarbij je je afvraagt: 

“kan dat ook nog?” 
• de Hele-shaw koppeling 
• Jo Vercaemst en Henk Kaajan zijn met vertalingen bezig 
 
Dat gaat vast niet allemaal passen. Maar blijf je kopij toesturen. Het gaat 
prima, laten we dat vooral volhouden. Als je het moeilijk vind om er een 
goed verhaal van te maken: geef dan de details en een paar foto’s. 
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Foto van een grote poster (met wat vertekening) in het Musée de la Moto Marseille: l’Histoire 
de la “Motocyclette” (2002). Entree € 2,80 per persoon, bijna het hele jaar geopend.  
Prima met de auto te parkeren trouwens en een goede reden om naar Z-Frankrijk te rijden. 


