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Clubstand in Rosmalen 13 en 14 januari 2018 
Door: Ans Vink 
 
Uw Club Franse Motoren is ook dit jaar weer aanwezig met een clubstand op 
de classicbeurs voor motoren en bromfietsen in Rosmalen. Deze beurs is een 
van de eerste in het nieuwe jaar en is dan tevens voor de clubleden een leuk 

trefpunt om elkaar een gezond en geweldig motorjaar toe te wensen. De bou-
wers van de stand gaan weer hun best doen om er iets moois van te maken, 
brengen nog wat clubartikelen mee en zorgen voor koffie, een drankje en een 
hapje. Op de beurs zelf zijn zeker weer wat Franse onderdelen te vinden on-
der andere bij Hans van de Greft (clublid) die weer een gedeelte van zijn 
voorraad vanuit Wageningen mee zal brengen naar Rosmalen. Wij hopen u 
daar te zien. 

Paul Essens is al lang lid 
van de CFM maar is ook 
actief beheerder van zijn 
eigen website. 
Ga eens een kijkje nemen op 
motorpaul.nl 
Hij stelt zich op de voorpagi-
na zelf voor en vertelt over 
Hulsman, Imme en Omega.  
Natuurlijk komen ok zijn 
motorpostzegels ter sprake. 
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Kopij: Elke vorm is OK, de redactie weet er wel raad mee! 
Email kopij: cfm.redactie@gmail.com 

Op de Voorpagina 
Peter Kuitwaard stelt zich in deze Peu de Tout voor. Hij heeft een Rene Gil-
let model G, 750cc V-twin zijklepper uit 1940 zoals deze er momenteel bij 
staat; nog zonder de gereviseerde magneet, en de niet originele lak. 
De wielen horen origineel zwart te zijn. Tank, koplamp en spatborden horen 
zwart te zijn, met rode of groene zijvlakken op de tank. Lees verder op blz. 9 

Bijlage (los toegevoegd) 
Een bevestiging van voldoening contributie voor 2018, dan wel een verzoek 
om contributie voor 2018 te over te maken. Indien naar uw idee een fout is 
gemaakt in onze administratie, graag even contact opnemen. 
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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, Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek  (0168) 45.30.57 
Pm (aftredend) Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 
Alg Ans Vink, Herckenrathweg 3a, 6681 DC Bemmel (0481) 46.12.71 cfm.ansvink@gmail.com 
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, 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: 
Mark Nijhoff, (06) 25.58.00.64  Email: mark.nijhoff@hotmail.nl 
René Wesselius (023) 563.51.60 Email: apestaartjes@quicknet.nl 
 
Ledenadministratie + verzending "Peu": 
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17, 7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06 
Email:  info@clubfransemotoren.nl 
Lid worden of lidmaatschap beëindigen? Neem contact op met de ledenadministratie. 
 
Contributie: 
De contributie bedraagt:  €25,=  (€ 37,50 voor 17+  maanden) 
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:  cfm.redactie@gmail.com 
Paul Jonkman  (06) 10.12.11.48    
Ans Vink  (0481) 46.12.71 
Advertenties:  € 32,50 per ½  blz. per jaar; tarieven en voorwaarden op aanvraag 
 
Website:  
clubfransemotoren.nl   (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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Daan Withagen, voorzitter van de CFM 
2018 is bijna aangebroken. Een jaar waarin we al onze leden en hun dierba-
ren een gelukkig nieuwjaar toewensen met heel veel gezond rijplezier. Er 
staat weer een jaar voor de boeg met nieuwe initiatieven. Maar ook onze ver-
trouwde agenda met activiteiten zal voor een groot deel weer worden uitge-
voerd. Nieuw is in ieder geval dat het clubblad in maart in een nieuw jasje 
verschijnt. Het blad zal iets groter zijn en volledig in kleur. De ledenvergade-
ring was unaniem in haar beslissing om deze wijziging door te voeren. Het 
lidmaatschap is wel wat duurder vanaf 2018, ook omdat we toekomstig Fe-
hac-lid worden. Daardoor worden mede namens de Club Franse Motoren 
onze belangen behartigd. Denk daarbij bijvoorbeeld maar eens aan milieuzo-
nes die in steeds meer steden worden ingevoerd.  

De Jaarrit zal in het mooie Zeeuws Vlaanderen plaats vinden. We gaan ge-
lijkgestemde Franse gasten ontvangen. Twee jaar geleden gebeurde dat in 
België ook, en dat is ons erg goed bevallen. 
Via nieuwe media binden we ook steeds meer leden. Toepassingen als Whats 
app en Facebook worden steeds vaker gebruikt voor uitwisseling van vragen 
en hulpverzoeken. Het delen van foto’s is daarbij voor onze hobby van grote 
betekenis. Naast dat alles blijven we vooral ook doen wat we gewend zijn 
zoals de leuke bijeenkomsten in het Documentatiecentrum. We doen ook ons 
best om weer bij Marius in Heerde in zijn bedrijf te kunnen sleutelen.  
De beurs in Rosmalen is al jaren geleden voor onze club veranderd in een 
soort nieuwjaarsreceptie. We wensen elkaar daar met een wijntje en een 
kaasje elkaar het beste toe. Een sfeervol begin van het jaar.  
Ik hoop veel leden daar te kunnen ontmoeten in goede gezondheid. 

De eerste koffieklets “rendez-vous” was een succes en smaakt naar meer.  
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Even voorstellen … Peter Kuitwaard 
Sinds kort ben ik lid van de Club voor Franse Motoren. Eigenlijk ken ik niemand 
binnen deze club, althans dat dacht ik. Maar ik zag de naam Mark Nijhoff een 
paar keer voorbij flitsen in het clubblad. Die flitste me ongeveer tien jaar gele-
den ook al voorbij toen we allebei meededen aan de classic races bij de KNMV. 
Hij aanvankelijk op zijn Aermacchi 350 en later op zijn Seeley met 500cc BSA 
Gold Star blok, ik op mijn Norton met JAWA 500 speedway blok. Machtig vond 
ik het, maar goed, ik wijd uit… De rest van de club kent mij niet en daarom heeft 
de CFM mij gevraagd een stukje te schrijven. Nou, daar gaat íe dan: 
Redactie: Ans Vink 
 
Mijn naam is Peter Kuitwaard en woon in Hardegarijp, dat ligt in Friesland. 
Van kinds af aan ben ik gefascineerd door bijna alles wat met (mechanische) 
techniek te maken heeft en in het bijzonder motorfietsen. Hoe dat komt weet 
ik niet, ik denk dat psychologen daar een mooie boom over op kunnen zetten. 
Zelf hou ik het er maar op dat motoren mij een gevoel van vrijheid en indivi-
dualisme geven en dat dát dan samengaat met mijn interesse in techniek. 
Hoe dan ook, als klein jochie had mijn vader een garagebox voor zijn ge-
koesterde Alfa Romeo. En ik was bijna elke dag rondom die garageboxen te 
vinden omdat er iemand was met een echte racemotor (met Kawasaki 3 cilin-
der 500 cc blok), een box verderop was er iemand met een Triumph Trident 
T160 en nog een paar boxen verderop was er weer iemand met een Indian. 
Véééél spannender dan kikkervisjes vangen en kwartetten! Hier heb ik menig 
uurtje doorgebracht en ik wist wat ik het aller-allermooiste vond. Je zag in 
die tijd (halverwege jaren 70) verder eigenlijk alleen maar Japanse motoren 
en een enkele BMW. 
Toen ik een jaar of twaalf was fietste ik door mijn geboortestad Sneek toen ik 
twee blauwe Ducati 900SS-en zag staan. Ik heb net zo lang gewacht totdat de 
eigenaren terug kwamen lopen. Nou, daar had ik geen spijt van! De motoren 
werden aangetrapt, de ruimte was gevuld met het geluid van twee bommen-
werpers en ik was als door de bliksem geslagen. Zo'n eerste ervaring vergeet 
je nooit meer.‘ 

Het stond in de sterren geschreven... 
dat er later een motor zou komen. De voorliefde voor klassieke motoren was 
er altijd al, dat Japanse spul interesseerde me werkelijk totaal niet, dus kwam 
er een DKW RT125 uit 1951, vervolgens een Horex Regina uit 1956 en een 
BMW R51/3 uit 1954. 
En toen ik nog op de MTS zat had ik al een Laverda 750 SF, gevolgd door 
onder meer Guzzi 850 en 1000, Laverda 750S en 1200, BSA B40 en A10, 
Ducati Pantah 600 (die ik nog steeds heb, sinds 1991), Triumph Bonneville 
T120 en een Buell Cyclone. 
Ondertussen was ik ook aangestoken door het racevirus, zodat ik de hierbo-
ven even vermelde Norton JAWA bouwde. 
In die tijd werkte ik onder andere twaalf jaar als monteur bij Motorado in 
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Leeuwarden die toentertijd dealer was van allerlei exclusieve merken als Du-
cati, Moto Guzzi, Triumph, Voxan, Buell, Laverda enzo. Ik was daar de Du-
cati specialist. Tegenwoordig ben ik technisch tekenaar/constructeur voor 
bedrijfswagen-accessoires en doe ik het wat rustiger aan met de motoren. 
Dat wil zeggen qua tempo. 
Ik heb de afgelopen tien jaar 70.000 km gereden met mijn trouwe Moto Guz-
zi Falcone en heb intussen mijn geliefde Pantahtje bijna helemaal gerestau-
reerd en gereviseerd. Maar ik heb altijd al een zwak gehad voor motoren uit 
de jaren dertig en ik ben geïnteresseerd geraakt in de elegante Franse moto-
ren. 

Wat hebben ze mooi spul gebouwd in Frankrijk... 
iets, wat bijna niemand weet. Een nog steeds goed geheim gebleven schat 
van sierlijke, prachtig geconstrueerde unieke apparaten. 
Zo was mijn oog al een tijd geleden gevallen op de V-twins van René Gillet. 
Ze zijn dan wel enigszins geïnspireerd op de Engelse en Amerikaanse V-
twins, maar het blijft toch een echte Franse veteraan. Ik heb begin dit jaar een 
René Gillet 750 uit 1940 met zijspan kunnen kopen in Frankrijk. 
En of zo'n ding nou gebouwd is in 1928 of 1956, het maakt haast niks uit. 
Tegenwoordig komt er elk jaar een nieuw model uit bij alle motorfietsfabri-
kanten, maar toen was dat wel anders. 
Er is trouwens een heel mooi filmpje op René Gillet.de, waar je kan zien hoe 
de René Gillets werden gemaakt en getest. Echt de moeite van het bekijken 
waard. 
Hij moet nog lopend gemaakt worden en gekeurd, dus ik ga er niet van uit 
dat ik in 2018 al kan rijden, temeer omdat ik nog bezig ben met een Moto 
Guzzi Falcone blok en mijn Ducati Pantah. 

Opmerkelijk gaaf 
De magneet is intussen al wel gereviseerd, dus een beginnetje is er. Maar de 
rest van de motor is eigenlijk heel compleet en origineel. Bovendien is hij 
voor zijn leeftijd nog opmerkelijk gaaf en is er niet veel aan gesleuteld en 
gerommeld, getuige de staat van de bouten en moeren. 
Dat is voor mij nogal een belangrijk argument om zo'n apparaat al of niet te 
kopen; door schade en schande (lees: Engelse motoren) wordt men wijs. 
Ik wil binnenkort naar het archief om zoveel mogelijk informatie in te win-
nen en als er iemand binnen de club nog onderdelen heeft of te koop weet 
dan hou ik me warm aanbevolen. 
Intussen hoop ik binnen twee jaar de René Gillet klaar te hebben, dus jullie 
zullen me vast wel eens een keertje rond zien tuffen. Maar alle dingen komen 
langzaam, dus ik pin me daar niet op vast.  
Nou, ik vind dat ik nu wel genoeg heb geschreven over mezelf en brei er lek-
ker een eind aan. Vanuit Friesland wens ik een ieder alvast een heel fijn mo-
torseizoen toe voor het komende jaar. 

(Op de voorzijde van deze Peu de Tout een foto van de René Gillet) 
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Post via de website Clubfransemotoren.nl 
Hoi, ik ben van plan een baby Dresch van 1936 aan te schaffen  
met een “aubier en dunne” blok. Nu is het enige wat ontbreekt de poelie 
aan het blok voor de riemaandrijving. Is dit in combinatie met een lidmaat-
schap en technische kennis binnen de club op te lossen? Vriendelijke groe-
ten: Marcel. 
 
De websitebeheerder 
antwoordt:  Marcel, 
Je moet lidmaatschap 
en onderdelen verza-
melen voor een groot 
deel los zien van el-
kaar. Binnen de club 
zijn liefhebbers van 
oude motoren, in dit 
geval Franse motoren, 
en elke liefhebber zal 
onderdelen willen verzamelen en niet zo gauw weggeven/verkopen. Als je 
kennis binnen de vereniging opbouwt, dan helpen ze je al gauw verder met 
goede adviezen. Soms komen er dan ook onderdelen tevoorschijn die over te 
nemen zijn. De grootste kans op succes zijn beurzen (vooral Franse beurzen) 
of iemand een zoekopdracht geven die naar zo'n beurs gaat. Maar dan moet 
je dus eerst mensen kennen. Er bestaat geen magazijn waar onderdelen mak-
kelijk van 
de plank te halen zijn. Bovendien weet men dan in het algemeen wel wat iets 
moet kosten. De weg der geleidelijkheid scheelt veel geld en geeft veel meer 
plezier. 
 
Technisch wordt vanuit het bestuur nog aangevuld: Marcel, 
De motor die je wil kopen is redelijk uniek, daar zijn er in Nederland niet 
veel van. We hebben als club een documentatiecentrum dat voor leden toe-
gankelijk is.  Vaak weten leden welke onderdelen onderling uitwisselbaar 
zijn. In jou geval moet de maat en diameter van de poelie opgezocht worden 
en dan is het vaak in een bestaande poelie een pasbusje maken en klaar. We 
hebben als club jaarlijks een dag waarin we kennis delen en allerlei onder-
werpen behandelen. Zo ontmoeten we elkaar en de meeste dingen worden 
onderling geregeld. Die heeft een draaibank, de ander materiaal, en als je dan 
elkaar vindt is het probleem zo opgelost. Verder hebben we een groot bereik 
van bedrijven en ervaring om zoiets op te knappen voor weinig geld. En ook 
de kontakten in Frankrijk zijn belangrijk om onderdelen te vinden. Tot slot 
hebben we een clubblad waarin gemakkelijk een oproep voor onderdelen, en 
of ervaring met deze motor, gedaan kan worden. Kortom je lidmaatschap heb 
je snel terugverdiend. Als je interesse hebt hoor ik dat graag. 
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Zin in motorvakantie oftewel Frans avontuur? 
Vorig jaar is er een uitdagende pelgrimstocht geweest vanuit Kaatsheuvel naar 
Santiago de Compostella op het door ons zo gewaardeerde ‘oud spul’. Een 
avontuur van 2500 km door prachtig heuvel- en berglandschap onder het genot 
van de zon en ‘s avonds een wijntje en biertje. Veel geplof en gesleutel maar 
ook veel gezelligheid, plezier en avontuur. Dit tournée smaakt naar meer! 
Door: Peter Vaal 
 
Na afloop van de CFM-jaarvergadering is er even van gedachte gewisseld 
over een motorvakantie voor 2018.  Om het aantrekkelijk te maken voor 

meerdere clubleden van de CFM is het volgende idee geboren: vanuit een 
centraalpunt ergens in Frankrijk worden dagelijks motorritjes gereden. Het 
kan dan ook aantrekkelijk zijn voor eventuele mede vakantievierende gezins-
leden. Lijkt dit jou en je familie ook leuk en een uitdagend idee? 
Het plannetje moet nog wel verder vorm krijgen maar aan de volgende con-
touren kan worden gedacht: 
• samenkomst op een camping in Frankrijk (iets onder het midden in 

Frankrijk om te kunnen genieten van het zonnetje) 
• periode augustus 2018 (een periode van ca. 1½ - 2 weken) 
• diverse toerritjes naar bezienswaardigheden (ca. 8 ritjes met een lengte 

van ca. 150-200 km). En heb je een keer geen zin om mee te rijden, is 
het ook goed 

• Het mooiste zou zijn als circa 4 tot 8 motorrijders/rijdsters deelnemen 
 
Enfin, heb je interesse en een goed en optimistisch humeur om dit vakantie-
avontuur te laten slagen, graag even een reactie naar mij pvaal@zeelandnet.nl 

Bij voldoende belangstelling wordt er een bijeenkomst gepland om een en 
ander verder uit te werken. 
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Afscheid van de penningmeester 
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd er afscheid genomen van Jan 
Horsman. Jan is dertien jaar penningmeester geweest en de eerste zeven jaar 
ook nog redacteur. 
Voorzitter Daan Withagen bedankt Jan middels een cadeaubon voor zijn ja-
renlange bijdrage als bestuurslid van de CFM (zie ook blz. 14) 
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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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Oude literatuur (vervolg) 
”MOTOREN VERBRANDEN GEEN VUIL” 

In de vorige Peu heb ik stilgestaan bij een boekje over zuigerveren dat ik in de 
kringloopwinkel heb gevonden. In dat artikel werd aangegeven hoe dat er slijta-
ge op kan treden aan cilinderwand en zuigerveren. Slijtage is vervelend en ver-
oorzaakt compressieverlies en olieverbruik. Maar we moeten ook eens stilstaan 
wat die slijtage verder met de motor doet.  
Want immers de motor verbrandt geen vuil. En dus blijft een deel van het vuil in 
de motor en olie en veroorzaakt meer slijtage. We rijden op onze oude motoren 
rond met een open kelk op de carburateur en zo kan er best veel vuil naar bin-
nen gezogen worden. Nou rijden we met onze hobby niet zo veel, maar toch. We 
staan in een paar stappen stil bij dit onderwerp. Hoe wordt de slijtage veroor-
zaakt?, wat is de invloed van de slijtage? en hoe komt het vuil in de motor?                          
Door: Christ de Graaf 
Vuil komt terecht in de olie en veroorzaakt slijtage omdat dit werkt als een 
schuurmiddel. Niet alleen cilinderwand, zuiger en zuigerveren slijten door 
vuil, maar ook de lagers, klepstelen en kleppen slijten. Ook al lijkt de olie op 
de pijlstok of tussen de vingers nog zo schoon, als de motor gelopen heeft zit 
er al vuil in. 
Uiteraard komt het meeste vuil binnen via de aangezogen lucht en komt in de 
verbrandingsruimte. Een groot deel wordt er natuurlijk weer uitgeblazen via 
de verbrande gassen door de uitlaat.  
Maar bij iedere slag blijft er iets achter en dat hoopt het eerst op in de boven-
ste zuigerveergroef. En als die vervuilt, dan vermindert de afdichting en echt 
vervuilde groeven kunnen zelfs een zuigerveer laten breken. Dan zijn de ra-
pen gaar want die stukken kunnen zuiger en cilinderwand ernstig beschadi-
gen. We denken dan vaak dat de kwaliteit van de veren niet goed was, maar 
meestal is vuil toch de oorzaak. 
Alle slijtage is van invloed op de prestatie van de motor. Als we geluk heb-
ben slijt alles gelijkmatig, maar wel met als gevolg dat langzaam en onge-
merkt de prestaties achteruit gaan. Ook al loopt de motor nog goed, het is 
toch van belang om de zuigerveren en vervuiling te controleren. Mooi win-
terklusje.  
Vuil komt niet alleen binnen via de lucht, maar ook via de benzine. Ook die 
lijkt schoon, maar zelfs in de zeefjes blijft zichtbaar vuil achter. En het vuil 
dat door de zeefjes komt veroorzaakt slijtage, aan vlotternaald en aan de 
luchtschuif. Door de versleten vlotternaald wordt de benzinestroom niet afge-
sloten en vooral bij stationair draaiende motor kan er dan te veel benzine 
worden aangezogen. Zie deel 1, te veel benzine spoelt de oliefilm op de zui-
gerwand weg en de zuigerveren en zuigerwand slijten extra vanwege metaal 
op metaal. 
Maar hoeveel vuil komt er nou binnen via de lucht?? Mijn Gnome & Rhône 
AX2  meet 800 cc en als ik zo rond de 50 km per uur rijd, dan maakt de mo-
tor ca 2500 toeren per minuut. Omgerekend is dat 1250 (4 takt heeft 2 om-
wentelingen per slag)  x 800 cc aanzuigen en dat is ca 1000 liter per minuut. 
Benzineverbruik is ca 0,06 liter (bij verbruik van ca. 1 op 14) per minuut. We 
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zien dus het enorme verschil in hoeveelheid lucht en de hoeveelheid benzine.  
Nu is er wel een groot verschil met vroeger tijden. Toen werd veel over on-
verharde wegen gereden. Ga eens na wat een carburateur met open kelk toen 
wel niet binnenkreeg! Maar ook nu zit er nog veel stof in de lucht. We zien 
het zo niet, behalve dan aan de buitenkant van de motor na een ritje. Dat vuil 
wordt dus ook aangezogen.  
In het boekje, dat ik nu voor ogen heb, is een test beschreven voor het leger. 
Daarin wordt gesproken dat onder normale omstandigheden 0.025 gram vuil 
wordt aangezogen per 1000 liter lucht. Per uur is dat voor mijn Gnome onge-
veer 1,5 gram en doorgerekend de hoeveelheid van een pakje boter per 8000 
km. We rijden dan niet zoveel kilometer per jaar, maar toch ben ik blij met 
een goed luchtfilter.  
Want bedenk: MOTOREN VERBRANDEN GEEN VUIL. 
De genoemde hoeveelheid stof gaat door de motor, maar het overgrote deel 
wordt er weer uitgeblazen. Toch blijft er een klein deel achter, dat samen met 
het slijtageslijpsel in de olie voor de nodige schade kan zorgen. Maar die 
hoeveelheid lucht gaat wel door de carburateur, en die is gemaakt van zacht 
aluminium(legering) en brons. Ook daar ontstaat slijtage en met het eerder 
omschreven resultaat.  
Onderhoud en goed schoonmaken is dus een vereiste om ons erfgoed in stand 
te kunnen houden. Maar ook goed nadenken wat je doet: ook met vuil ge-
reedschap, reparatie in een stoffige omgeving en onderdelen die niet goed 
schoon zijn kan er veel schade worden aangericht. 
Een schone werkplaats is dus de start van de werkzaamheden. Het verhaal 
begon met de ode aan de monteur. Het is net een dokter. Nu begrijpen we dat 
we ook als een dokter moeten werken.  ◄ 

Te koop 
Zijspan Bernadet Le Grand Routier op een zeldzaam Carpio onderstel 
(beide uit de dertiger jaren uit Parijs).    €3000,= 
Heel mooie sierlijke combinatie. Hier en daar wat onregelmatigheden in het 
plaatwerk, maar nergens echte deuken. Nergens opgelapt plaatwerk, bijna 
geen roest en nog nooit gerestaureerd, alleen ooit overgespoten. Bekleding is 
wel nieuw, maar dat is goed gedaan.  
De zijspan was bevestigd aan René Gillet 750, ik kan meerdere foto's sturen.  
Peter Kuitwaard   p.kuitwaard@gmail.com 

Het moertje is gevonden 
Het moertje, zie vorige Peu, ligt op de bovenste ketting-doorgang. Om te 
bewijzen dat Mark ‘t goed gezien heeft: het is een zelfborgende M6… Ook 
Wim heeft ‘m gevonden. En dat leverde een nieuw moertje-verhaal op dat 
achterin deze Peu te vinden is. Vast herkenbaar als je veel sleutelt. 
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Oproep voor een penningmeester  
Peter Vaal heeft zich onlangs aangemeld tijdens de ALV in Kootwijkerbroek 
als bestuurslid. Bij nader inzien heeft hij zich toch terug getrokken. Peter blijft 
actief binnen de club. Voor wat de Jaarrit en zijn betrokkenheid daarin betreft 

verandert dus ook niets. Ook neemt Peter het initiatief om een rit naar Frank-
rijk te organiseren (zie blz. 9). Dit laatste is een persoonlijk initiatief en geen 
clubevenement. Dat maakt dat we met het vertrek van Jan Horsman toch 
nog een vacature hebben als penningmeester. 
 
We zoeken dus alsnog een penningmeester. Mensen die interesse hebben 

kunnen met de secretaris Christ de Graaf contact opnemen. Bij interesse 
mag het ook de partner van een lid zijn. 

Door het jarenlange degelijke werk van Jan is het overnemen van de financi-
ële administratie geen grote klus. Daar zit niet veel werk in. De CFM vindt het 
echter belangrijk dat de functie los staat van andere functies binnen het be-
stuur en z’n eigen aandacht krijgt. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en 

organiseert tevens de ledenvergadering in Kootwijkerbroek. 

Even voorstellen… Ad Hoogenboom 
Beste clubgenoten, mijn naam is Ad Hoogenboom, 66 jaar oud en dus gepensi-
oneerd, woonachtig in Geleen. Ik heb een aantal hobby’s en een daarvan is 
(locale) geschiedenis. Als gevolg daarvan heb ik een aantal boekjes en artike-
len geschreven over de historie van Geleen en wat daarmee te maken heeft, o.a. 
over het schutterswezen, de harmonie, Vastenavond enz. Ook ben ik voorzitter 
van de heemkundevereniging. 
Redactie:  Ans Vink 
Ik heb mijn beroepsopleiding gevolgd op het Instituut voor de Autohandel 
(IVA) in Driebergen. Daar kreeg je een scholing die half technisch en half 
commercieel was. Op mijn negentiende ging ik voor een jaar naar Engeland, 
als een soort stage. Ik had al veel interesse voor oude (vooroorlogse) voertui-
gen en daar viel ik met de neus in de boter. Bij de firma waar ik werkte had-
den ze een Vauxhall Hurlingham uit 1926 en ik ging regelmatig mee als er 
ergens een show was. Toen ik een jaar later weer terug naar huis ging deed ik 
dat in een Morris 10 uit 1936, die ergens jarenlang in een stal had gestaan en 
die ik weer rijwaardig had gemaakt. 
Na enkele jaren moest ik deze Morris weer wegens plaatsgebrek verkopen.  
Inmiddels was ik in Limburg in de autobranche terecht gekomen, want ik 
was bij een Opeldealer als verkoper aangenomen. In de latere jaren kon ik 
opklimmen tot vestigingsmanager in één van de filialen. De interesse in oude 
voertuigen had ik nog niet nagelaten en ik bleef op de uitkijk naar een voor-
oorlogse auto, het liefst een Opel. Die vond ik in België, waar iemand een 
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1,3 LV uit 1934 had meegebracht uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije. De-
ze heb ik helemaal gerestaureerd, uiteraard gebruikmakend van mijn relaties 
in de autobranche. Ik rijd er nu nog in de zomermaanden mee. Enkele jaren 
later heb ik ook nog een Peugeot 190S cabriolet uit 1930 gerestaureerd, maar 
deze bleek te klein en had een te zwakke motor voor het heuvelland. Deze 
heb ik toen van de hand gedaan. Toch was het altijd fijn om “open” te rijden 
en als ik deelnam aan de Elfstedentocht in Friesland en al die motorrijders 

zag dacht ik: “Dat zou ik ook wel willen, zo’n oude motor, met de neus in de 
open lucht”. 
In mijn geboortestreek ben ik al 25 jaar secretaris van een oldtimerclub die 
nu is overgegaan in de Stichting OldtimerVrienden Limburg. In 2018 organi-
seer ik voor de 22e keer met hen de Geleense Oldtimer Parade. Daar zijn ook 
altijd een aantal motorliefhebbers als deelnemer aanwezig. Misschien iets 
voor de leden van CFM om deelname te overwegen? Zondag 5 augustus is de 
datum. 
 
Eén van die vaste deelnemers, Peter Leers, is ook lid van CFM en bij hem 
ging ik te rade voor advies over de aanschaf van een oude moter, waarvan hij 
me rijkelijk heeft voorzien. Uiteindelijk zag ik op Marktplaats een adverten-
tie van iemand, die achteraf ook lid van CFM bleek te zijn. Hij had een Mo-

Het bouwpakket past zo in de Open Corsa 
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tobécane te koop, type R33A, gebouwd tussen 1935 en 1938. Hij was groten-
deels gedemonteerd en delen als het onderblok, wielen en enkele andere de-
len waren al gerestaureerd. Na telefonisch contact ben ik de motor gaan ha-
len en ik kreeg nog enkele goede tips en wat documentatie mee. Het puzze-
len kon beginnen en eigenlijk vond ik dat wel het leukste van de hele klus. 
Op zijn advies heb ik mij ook aangemeld als lid van CFM. Als eerste heb ik 
een lijst gemaakt met onderdelen die ik nodig had en dat was toch nogal wat. 
Een bezoek aan beurzen zou zich dus zeker eten lonen. Met een kennis van 
de oldtimerclub ben ik meegereden tijden zijn jaarlijks bezoek aan de beurs 

in Reims. Daar kon ik al veel aanschaffen en kon ik mijn werkzaamheden in 
gang zetten. Ook daarna heb ik op enkele beurzen benodigde delen en ge-
reedschap kunnen vinden. Onlangs vond ik in Leuven het laatste wat in eer-
ste instantie nodig denk te hebben. Daarna moet ik nog kijken voor o.a. een 
constructie om de dynamo aan het frame te monteren en voor een paar ge-
reedschapstasjes die aan de bagagedrager bevestigd kunnen worden. 
Inmiddels was ik zo ver dat de motor loopt en dat het afbouwen in gang kon 
worden gezet. Wel ontdekte ik een olielek dat nog moet worden opgelost. 
Dat probleem doet zich voor waar de magneetontsteking tegen het 
“carterhuis” zit. Ook heeft de motor de neiging om na een tijdje spontaan af 
te slaan. Dat zal allemaal wel onder de categorie kinderziektes geplaatst kun-
nen worden. Dus houd ik me aanbevolen voor tips. 
Overigens moet ik melden dat ik het contact met de club en het bestuur als 
zeer prettig heb ervaren. Er werd snel en adequaat gereageerd op wat ik te 
melden had. Een positieve verrassing was ook de Kennisdelendag die ik be-
zocht. De mooie locatie, het archief en de sfeer waren allemaal prima. En 
waar ik voor kwam, om kennis op te doen, antwoorden op mijn vragen en 
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contact met andere leden waren boven verwachting. Leuk was het om te er-
varen dat de mensen met veel kennis op een rustige en duidelijke manier aan 
de “leken” overbrachten en iedereen aan zijn trekken kwam. Ik voelde me al 
snel thuis. 
Ik hoop in de komende maanden een kenteken op mijn Motobécane te kun-
nen krijgen en jullie in 2018 tijdens een leuke tocht of andere activiteit te 
mogen ontmoeten. 
 

Terrot Manx en Ratroën 
De redactie kreeg van Jan Radstake een vraag over een Terrot Manx.  
Bij de naam denk je meteen aan een “bitza”, een zelfbouwmotorfiets waarbij 
gebruik is gemaakt van onderdelen van verschillende motoren. In dit geval 
ligt het voor de hand dat er een Terrot frame met een sterk(er) Norton Manx 
motorblok is gebruikt. Bitza’s worden gemaakt als hobby en/of om te bewij-
zen wat iemand kan. Een andere reden is om een beter presterende motor te 
maken dan de motor waar die het meeste op lijkt (zeg maar een lelijke eend 
met een Porsche motor erin…) 

Jan stuurde ons een e-mail met het verzoek om meer informatie. Uiteindelijk 
is het verhaal op het motorblog van Jan gekomen met bovenstaande foto 
(waarvan hier een detail). Je kunt het vinden op internet allesopdemotor.nl  
en dan even doorbladeren naar het artikel “Klassieke Franse motorfietsen 
op het Franse platteland”. 
 
De link is ook te vinden op de welkomstpagina van clubfransemotoren.nl. 
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Premier Rendez-Vous! 
Arianne van Osenbruggen had de primeur om als eerste een rendez-vous te organiseren 
en wat voor een! Daags voor het evenement hadden we nog contact over de details en is 
er besloten om het bij haar vader Jan Eerbeek in Randwijk te organiseren hetgeen erin 
resulteerde dat de uitnodiging welke er in de dagen ervoor uitging niet de goede informa-
tie bevatten. Uiteindelijk is dit allemaal goed gekomen. 
Door : Mark Nijhoff en Paul Jonkman 
 
Al snel werd duidelijk waarom voor deze plek gekozen werd. De vader van 
Arianne blijkt een enorme voorraad landbouwwerktuigen en oude gereed-
schappen gespaard te hebben. Denk daarbij aan antieke Makita’s (= handbo-
ren) een Anzani-Jap grondfrees (een monster-apparaat waarvan je hoopt dat 
de bediener voldoende spierkracht heeft om ‘m op het rechte pad te houden), 
een hout-omkiste Smit (= lasapparaat) enz. enz. Echt veel te veel om op te 
noemen. Smeden, persen, ponsen, knippen, zagen, maaien, zaaien, frezen, 
boren, knippen, dorsen, koken, ploegen. Alles waar een WERKWOORD 
voor bestaat en iets moet produceren, dat komt hier tot verbeelding. Bij som-
mige apparaten moest je echt meerdere keren kijken om te begrijpen welk 
werk het moest verrichten. De vader van Arianne kende natuurlijk de ge-
schiedenis van vele apparaten en kon er dus nog bij vertellen waar het van-
daan kwam en door wie het gebruikt is en wat hij er mee deed. 
Leuk detail was een tafel met elektrische componenten. Een deel van de ap-
paratuur kwam van het eigen bedrijf. Dat is mede zo interessant omdat je je 
dan ineens realiseert dat er nog erg lang elektriciteit gemaakt is op het eigen 
bedrijf langs de (enorm hoge) dijk. Lang niet overal in Nederland was er 
stromend water en elektriciteit, zo vlak na de tweede wereldoorlog. Als er 
stoom moest komen, dan moest eerst het diesel-aggregaat gestart worden. 
Als dat mis ging, dan moest zoon Jan mee om zijn vader te helpen. Dat wa-
ren de eerste schreden in het beheersen van de techniek. En ma maar wachten 
met stofzuigen totdat het aggregaat weer werkte. 
Wim Janssen had een graveermachine meegenomen. Een soort spinachtig 
apparaat met een beweeglijke poot. Toen Wim de letters op de regel zette, en 
de werking liet zien, werd het ineens voor iedereen duidelijk. Gurtner of 
CFM, bijna met de ogen dicht grafeerde Wim de letters als naast elkaar. En 
wel proportioneel!! Bij doorvragen bleek dat dit vooraf door Wim was uitge-
rekend, het ingeklemde ronde voorwerpje werd iedere keer met een bepaald 
aantal graden doorgedraaid, zodat iedere letter de ruimte kreeg die het nodig 
had (voorbeeld: de letter i is veel smaller dan de letter w). Het kladpapiertje 
met de gradenverdeling lag naast de letters EGNRTU. De knop met Gurtner 
werd al pratende in enkele minuten gefabriceerd. Op de foto zie je het resul-
taat, de letters zijn nog niet opgeschoond van het metaalstof.  
Na al dit moois had Arianne voor broodjes en soep gezorgd om ons op de 
middag voor te bereiden en dat ging er wel in. Helaas was het inmiddels be-
hoorlijk gaan regenen en is er besloten om de rit welke voor de middag ge-
pland stond af te blazen. Paul Jonkman was inmiddels weer met motor naar 
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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) 

Aangeboden tegen een aannemelijk bod 
Het Motorrijwiel 
Jaargang 1993 t/m 2002 in verzamelmappen. 
Jaargang 2003 t/m heden gestort in bulk (99% compleet) 
Ophalen in Apeldoorn, gezellige mensen krijgen een bak koffie... 
Jan-Coen Dragt                    j.c.dragt@planet.nl 

huis vetrokken en nadat er nog wat nagepraat is zijn de meeste rond 14:00h 
op huis aangegaan. Nadat ik goed opgewarmd was ben ik samen met Hans 
van de Greft op de motor gestapt om de terug naar huis te rijden. 
Gezien de vele positieve reacties kunnen we concluderen dat het een zeer 
geslaagde ochtend geweest is en zeker voor herhaling vatbaar; wie is de vol-
gende? Als er ondersteuning nodig is laat het dan weten via het bestuur zodat 
er gekeken kan worden waar mogelijk hulp geboden kan worden.  ◄ 
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Het moertje 
Ach ja, het zal zo’n 50 jaar 
geleden zijn nu. Ik woonde in 
Wijchen en had mijn werk in 
Nijmegen. Daarnaast volgde 
ik avondonderwijs en had 
ook nog verkering. Om al die 
afstanden te overbruggen 
had ik een nette tweede 
hands Heinkel scooter die 
voorzien was van een stevige 
175cc viertakt motor. Hele-
maal 10 pk, een “Reiseroller” 
noemden de Duitsers zoiets. 
Het gold als het beste op 
scooter-gebied, “damals”. 
Eigenlijk had ik liever een 
motor gehad maar de aanbie-
ding die toen langs kwam 
kon ik niet afslaan. Daar-
naast hadden mijn beide 
broers ook al een Heinkel 
scooter. 
Door:  Wim Janssen 
 
Mijn broers hadden toen de 
filosofie: niks aan doen 
zolang het rijdt. Omdat de 
mijne bijna nieuw was hield ik me echter aan de richtlijnen van het onder-
houdsboekje. Olie verversen moest vrij vaak gebeuren want het blok had nog 
geen oliefilter, alleen een magnetische aftapplug. Daar zat elke keer een ste-
vige “baard” aan, maar als je die er af haalde bleek het vrijwel niks te zijn 
qua hoeveelheid. 
Op zeker moment moesten de kleppen gesteld worden. Sleutels en voeler-
maatjes bij de hand en aan de slag er mee. Normaal draai je de contramoer-
tjes misschien een halve slag los om de speling in te stellen, maar om de een 
of andere reden haalde ik die er helemaal af. Niks aan de hand want er onder 
zat rondom een schone poetslap. Toen het moertje er weer op moest zag die 
kans om net in het open staande kiertje, langs de klepstoters in het carter te 
vallen. Dat zou mijn broers nooit overkomen zijn, want die stelden nooit 
kleppen, en olie ?.. ‘die is toch binnen een paar minuten weer zwart dus 
hoogstens wat bijvullen’. 

Wat nu? 
Eerst werd de schone olie die er net ingedaan was weer afgetapt, met de hoop 
dat het moertje mee zou komen. Niet natuurlijk, die zat kennelijk ergens 
vastgeplakt in de resterende olie. 

Hier wil je geen moertje onderin hebben liggen 
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Agenda van de club 
Oldtimerbeurs Rosmalen 
13-14 januari 2018 
 
Kennisdelendag Oosterhout 
14 april 2018 
 
Maison Ouverte DC Oosterhout 
16 juni 2018 
 
Sluitingsdata kopij 
10 juni, 23 september, 2 december 

Gevraagd: 
een achterframe van een Terrot entretube 250/350cc van de jaren 1926 - 
1929. Afstand bevestiging aan voorframe is 33cm, of een compleet frame. 
Cees van Alphen        (0168) 41.28.25        ceesnorton@gmail.com 

De volgende actie... 
Het motor blok werd vol gegoten met petroleum, huisbrandolie eigenlijk, die 
hadden sommige mensen toen nog. Flink schudden en heen en weer duwen 
om de olie op te lossen en maar hopen dat het moertje op de magnetische 
plug zou belanden. Niet dus. Nog maar een keer herhaald: weer niks. 

Wat nu?  
Het scootertje was na het weekend weer hard nodig. De knoop werd maar 
doorgehakt en de beplating verwijderd, en de accu’s, en de uitlaat, en de 
tank, en de carburateur, en het achterwiel enzovoort…. Toen het blok met de 
achterbrug er uit gelicht. Toch dik 50kg, maar wel 50 jaar geleden hè? Weer 
petroleum er in en nu handmatig geschud. Toen hoorde ik het moertje in het 
blok rammelen. Bij de tweede keer uitgieten kwam het moertje eruit, mooi 
schoon, dat wel. 
Die werd eerst op zijn plaats gezet ( letterlijk). Toen moest de petroleum er 
weer uit. Twee keer spoelen met de nog verse, afgetapte olie, en toen maar 
weer nieuwe olie er in. 
 
Anderhalf uur later zat alles weer op zijn plaats en liep het ding alsof er niets 
gebeurd was. De spierpijn in de armen ging in die tijd ook best nog snel 
over. Vijf Jaar heeft hij nog dienst gedaan zonder me ooit te hebben laten 
staan, toen kwam er een nieuwe eigenaar. 
Ben benieuwd naar verhalen van andere clubleden. Zoek de verhalen niet te 
ver. Begin bij het moertje.  ◄ 

Het bestuur vergadert: 
7 maart 
6 juni 

3 oktober 
21 november 

 

Leden en bestuur: 
ALV 27 oktober 2018 

Kootwijkerbroek 
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Soms sta je er niet bij stil... 
Best bestuur van de CFM, 
Ik ben woonachtig in België dan weet ik niet wat met "APK" bedoeld 
wordt?! Jo Vercaemst Wevelgem 
 
Jan Horsman antwoordt namens het bestuur 
Dank je voor je bericht. APK is bij ons jaarlijkse verplichte keuring van 
auto's ouder dan drie jaar. Jullie kennen wellicht ook zoiets. 
Voor motorfietsen is een APK keuring (nog) niet verplicht. Maar gere-
geld duikt het onderwerp weer op, om de APK ook voor motorfietsen te 
laten gelden. Door de Nederlandse politiek of de Europese politiek. 
Uiteraard willen wij motorrijders dat niet. We zorgen er zelf wel voor dat 
onze motorfietsen goed onderhouden worden. 
 
Jo schrijft verder (doelend op de Jaarrit in Zeeuws Vlaanderen 
en de contributieverhoging per 2018): 
hopende op alweer een rit in het België van onze contreien zeg ik je al-
vast bedankt om mij dit te laten geworden..... Daarmee wordt bedoeld dat 
het voor mij geen enkel probleem geeft om deze verhoogde contributie-
bijdrage te doen met oprechte groet. 



23 

 

Nog een afbeelding van het restauratieobject van Ad Hoogenboom, de Motobécane R33A 

Wim Janssen graveert Gurtner met meegebrachte apparatuur (zie uitleg blz. 18). Het los-
se slijpsel zit nog in de letters. Op de achterzijde van deze Peu het graveer-apparaat 
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Graveermachine: rechtsboven de motor met de riem. De riem drijft een klein freesje aan, 
hier niet te zien. Het object moet zijn ingeklemd op de zwarte kruistafel. Links onderin 
worden de letters (uit de doos linksboven) op de regel gelegd. De aftaster (zwarte knop 
onderaan stuurt het freesje over het voorwerp. De inzet toont een letter “R” die gebruikt 
is in het woord Gurtner. De letter komt in een instelbare verhouding verkleind op het 
voorwerp. Na iedere letter moet de kruistafel een aantal (vooraf) berekende graden ge-
draaid worden. De gradenboog is goed te zien. 


