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Zin in motorvakantie 
oftewel Frans avon-
tuur? 
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 bergland-
schap onder het genot van de 
zon en ‘s avonds een wijntje en 
biertje. Veel geplof en gesleutel 
maar ook veel gezelligheid, ple-
zier 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 gebo-
ren: vanuit een centraalpunt 
ergens in Frankrijk worden da-
gelijks motorritjes gereden. Het 
kan dan ook aantrekkelijk zijn 
voor eventuele mede vakantie-
vierende gezinsleden. Lijkt dit 
jou en je familie ook leuk en 
een uitdagend idee? 
Het plannetje moet nog wel 
verder vorm krijgen maar aan 
de volgende contouren kan 
worden gedacht: 
samenkomst op een camping in 
Frankrijk (iets onder het midden 
in Frankrijk om te kunnen ge-
nieten van het zonnetje) 
periode augustus 2018 (een 
periode van ca. 1½ - 2 weken) 
diverse toerritjes naar beziens-
waardigheden (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 deel-
nemen. Inmiddels is bekend dat 
de reis definitief doorgaat. 
 
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  
 
Er is inmiddels voldoende be-
langstelling, de reis gaat door. 

Colofon 
‘Un Peu de Tout’ is een uitgave van de Club Franse Motoren en 
verschijnt  vier maal per jaar.  Het informeert leden over actuele 
zaken, over techniek en historie. Clubleden gebruiken het als 
platform om elkaar te informeren en zaken aan te bieden die 
direct verband houden met Franse motoren en trivia. 
 

Dagelijks bestuur 
Voorzitter  
Daan Withagen, Elzenhof 17, 4661WC Halsteren 06-53.43.96.29 

 

Secretaris  
Christ de Graaf, Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek (0168) 45.30.57 

 

Penningmeester 
Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 

 

Algemeen bestuur 
Ans Vink, Herckenrathweg 3a, 6681 DC Bemmel (0481) 46.12.71 
cfm.ansvink@gmail.com 

 

René Wesselius, Meermanstraat 65, 2132 PP Hoofddorp (023) 563.51.60 

 

Mark Nijhoff, Burg. Bulderboulevard 31, 2922 BR Krimpen aan de 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,=  (of  € 37,50 voor 1½ jaar na 1 juni  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  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. 
Gratis advertenties voor leden die iets aan te bieden hebben dat in het belang is voor 
andere leden en past bij de doelstellingen van de club. 
 

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 con-
tact op met de  redactie, bij voorkeur per e-mail. 
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Op de Voorpagina 
Nog een keer de foto van vier motoren bij het stoomgemaal 
tijdens de Jaarrit 2017. 
De foto is zo geschikt omdat het plaatje erg goed klopt. De 
motoren, de omgeving en de kleuren zijn in harmonie. In de 
zeer grote collectie foto’s is er vaak een storend element: 
een geparkeerde auto, een geel hesje, een bier drinkende 
belangstellende, een tuinstoel... 
De redactie maakt graag gebruik van je “perfecte” foto. 
Stuur een scherpe foto in groot formaat naar de redactie. 
Wil je er een korte beschrijving van de foto bij doen?  
De foto kan of niet met naamsvermelding geplaatst worden. 

Redactioneel 
Na heel veel jaren postzegels 
plakken, enveloppen vullen, 
naar de brievenbus fietsen met 
dozen vol enveloppen, is dat 
ineens allemaal voorbij. Wat 
ook voorbij is: het kijken naar 
zwart-wit foto’s. Het is fantas-
tisch dat de redactie eindelijk 
kan beschikken over redactio-
nele ruimte waarin alle foto’s in 
ware kleuren worden afgedrukt. 
Daar gaan we natuurlijk flink 
gebruik van maken. 
 
De stijl van “Un Peu de Tout” 
hebben we geprobeerd vast te 
houden. Aan de lezer of we 
daarin geslaagd zijn. Houd je 
mening niet voor je. En goed 
bedoelde tips zijn ook welkom. 
 
Wij van de redactie, Ans Vink 
en Paul Jonkman, zijn ook dit 
keer weer op zoek gegaan naar 
een afwisselend aantal artike-
len. Verslagen, een technisch 
artikel, kleine mededelingen, 
advertenties en we laten weer 
mensen aan het woord die bin-
nen de club op hun manier met 
hun hobby bezig zijn. 

Adverteerders Excuus 
Een twintigtal leden heeft ten onrechte een bericht gehad 
om de contributie voor 2018 over te maken. Het betrof een 
administratieve fout. 
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Johan Schaeverbeke over beurzen 
 

Rosmalen was voor mij weer een leuke beurs, want na twee 
uur van Brugge rijden verlang je wel de zaken die je zoekt ook 
te vinden, en de relaties, die ik reeds in Rosmalen lang heb 
terug te mogen ontmoeten. En daarbij zijn zeker Hans Van 
Dissel VMC, Van Maarseveen, Jan Bosveld, en zeker Mr. 
Bakker uit Groot –Ammers waar ik verleden jaar nog een 
zware Gnome & Rhône 804cc aangekocht heb ook op jouw 
beurs.. 
We hebben het ook gehad over de ontwikkelingen van oldti-
merbeurzen, en daar is heel wat gewijzigd de laatste jaren... 
Vooreerst komt er veel te veel nieuw werkmateriaal, lederen 
kledij en zaken die met motoren niets te maken hebben op de 
beurs zoals gisteren nog een stand met 100 snoeimessen...die 
vliegen bij ons in België onmiddellijk buiten....  
Natuurlijk hebben inrichters van beurzen waar ik een enorme 
bewondering voor heb, het niet altijd zo gemakkelijk, want 
zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal en kritiek is makke-
lijk te verkopen, maar toch even dit: de grootste beurs in Bel-
gië is Wieze maar lang niet meer de belangrijkste voor oldti-
merverzamelaars....daar is Ranst-Broechem een heel wat be-
tere waar ook massa’s Nederlanders op afkomen omdat daar 
het spul dat ze zoeken aanwezig is. De standhouders komen 
ook zelfs van uit Nederland, Duitsland, Frankrijk.... 
Wat in Rosmalen mij nog altijd het meest aantrekt, is de 
mooie zaal met clubs en de ambiance errond, dat heb ik nog 
op geen andere grote beurs tegengekomen zelfs niet op de 
schitterende beurs van Reims of Parijs. 
Wat je leest is geen kritiek maar enkel gemeende gevoelens 
van een gepassioneerd museumman....en stuur maar voor al je 
evenementen gerust een poster die hangen we uit in het motor-
hotel of op de beurzen. 
Groetjes en zeker welkom in Oudenburg, want daar is het mu-
seum. En natuurlijk ook welkom in Brugge. 
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 Nieuwe ronden nieuwe kansen 
Door: Mark Nijhoff (bestuurslid) 
 
Het “nieuwe” jaar is alweer drie maanden oud en de sensatie van oud naar 
nieuw is er dan ook wel een beetje af.  Een nieuw begin kan dat altijd te-
weegbrengen, ik heb dat altijd sterk gevoeld tijdens een motorrace, een 
nieuwe ronde geeft weer een mogelijkheid om de rijder voor je in te halen! 
En zo is het ook een beetje binnen onze club. Met ingang van dit jaar heb-
ben we een nieuwe Peu de Tout. Niet nieuw in de zin van dat we nu over 
planten en bloemen gaan schrijven ofzo, maar het formaat is groter en we 
zijn nu “full color”. Paul is druk geweest met het omzetten van ons oude 
naar dit nieuwe formaat welke nu voor je ligt. Welke uitdagingen Paul al-
lemaal heeft moeten aangaan om tot dit resultaat te komen weet ik niet 
precies maar zeker is dat hij de nodige uren er aan heeft besteed.  Paul en 
natuurlijk ook het bestuur hopen dat het resultaat naar ieders wens is. 
Nieuw in 2017 en dus alweer oud in 2018 is de samenwerking tussen be-
stuur en redactie. Ans Vink doet dat nu een jaar en het zal je wel zijn opge-
vallen dat we over redactionele pagina's en afwisseling niets te klagen heb-
ben. Daar helpen heel wat clubleden aan mee door kleine berichten, tips, 
foto’s en grote artikelen. 
 

Het motorseizoen bij de Club Franse Motoren is ook een nieuw jaar inge-
gaan met een mooie start op de beurs in Rosmalen. Dit is immer een gezel-
lige beurs waar veel clubleden zijn geweest en dat was niet voor elk club-
lid even vanzelfsprekend. 
De volgende clubactiviteit is de Kennisdelendag op 7 april a.s. en het plan 
is om er weer een mooie dag van de maken waarbij we weer gaan probe-
ren zoveel mogelijk technische kennis over te dragen. Daarnaast is het ook 
een mooi moment  om weer bij te praten over wat er de afgelopen periode 
zoal is gebeurd. Mijn winterperiode was erg druk met het opruimen van 
het huis van mijn moeder, maar ook het gereedmaken van mijn Terrot mo-
del F, welke inmiddels door de RDW van een kenteken is voorzien en de 
revisie van mijn BSA waar ik een nieuw big-end voor gemaakt heb. Met 
de Terrot ben ik nog niet helemaal klaar want ook dat big-end lager is niet 
geweldig en dat heeft nog wat aandacht nodig. Materialen zoals een 
naaldlager en inzetstaal voor de pen heb ik al dus het is een kwestie van 
tijd om er aan te beginnen. 
 

Veel  leesplezier met de nieuwe Peu en ik hoop jullie (allemaal) te zien op 
7 april op de Kennisdelendag! En aan nieuwe leden: wacht niet te lang met 
inschrijven: vol is vol. 

Mark Nijhoff op Aer-
macchi, race-nummer 
46: dat staat voor kwali-
teit! 
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Ik ben 50 jaar, woon samen met Sonja en onze kinderen Nina 
van 10 en Pim van 9. Wij wonen in Nieuwveen en van beroep ben 
ik uitvoerder in de bouw. 
Door: Ans Vink 
 
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in motoren en zodra het  van 
mijn ouders mocht kwam er dan ook een crossbrommer op het erf, 
opgevolgd door de Suzuki van mijn broer toen ik 16 werd. Daar-
mee heb ik zoveel problemen gehad dat ik al op mijn 18e besloot 
om geen Japanner meer te willen. 

Ongelukje 

Na mijn motorrijbewijs gehaald te hebben kwam er meteen een 
echte motor, een BMW R100RS, waarmee ik na ongeveer 4 maan-
den rijden een  ongeluk kreeg. Hierdoor was ik 8 maanden uit de 
roulatie. Dat was natuurlijk erg vervelend, maar ik had wel alle tijd 
om mijn in de kreukels liggende motor weer helemaal op te knap-
pen. Ik had er een donormotor bij gezocht en na maanden op een 
krukje in de schuur was hij weer als nieuw. 
Nu had ik dus geproefd aan het opknappen van motoren. Toen we 
na een aantal jaren een huis met schuur hadden en het hele huis 
opgeknapt  was, moest er weer een opknapper komen. Dat werd 
een MZ uit Oost-Duitsland, afkomstig van de Stasi. Samen met een 
donormotor met NL kenteken weer een goede motor van gemaakt. 

Even voorstellen….  Henk Verwoerd 
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MZ, Vespa, BMW, Monet Goyon M2VDO 1955  

De MZ werd verkocht en daarna een Vespa scooter uit 1953 aange-
kocht. Maar daar bleek mijn hart toch niet sneller van te gaan kloppen, 
dus deze verruild tegen een BMW R60/6 en dit moest een caféracer 
worden. Dit project was aardig op weg toen ons 2e kind werd geboren 
en het project voor 7 jaar onder een kleed kwam te staan. Twee jaar 
geleden weer mee verder gegaan en afgemaakt, waarna ik erachter 
kwam dat ik toch iets heel anders wilde. Ik heb namelijk ook een 
BMW R100GS en motorisch lijkt het te veel op elkaar. 
 

Ik ben veel op vakantie geweest in Frankrijk, met de auto maar zeker 
ook met de motor en waarschijnlijk werd ik daardoor geprikkeld door 
Franse motoren, in het begin zeiden al die merken mij nog niets maar 
hoe meer je er over las, hoe duidelijker het werd. Er moest dus een 
Franse motor komen en na een tijdje speuren op internet kwam ik een 
Monet Goyon M2VDO uit 1955 tegen en deze ging niet meer uit mijn 
hoofd. Dus werd er een bod gedaan en daarna met de aanhanger naar 
Rijswijk waar een echte liefhebber (hij had nog veel meer Franse mo-
toren) de motor al klaar had staan. Rondje gereden en ik en de motor 
waren verkocht. Deze man adviseerde mij om lid te worden van de 
CFM, dit heb ik dan ook gedaan. Geen spijt van, erg leuk clubblad en 
ik heb ook al een aantal keren advies van Mark Nijhoff gehad over 
technische dingen waar ik moeite mee heb. Ik heb de tank ontroest en 
wat zaken weer origineel gemaakt en op 2 januari de motor laten keu-
ren bij de RDW waar de motor door de keurmeesters veel bekijks had, 
dit type hadden ze nog nooit gezien, erg leuk om te horen natuurlijk. 
Nu kan ik er dus mee de weg op. 
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Wel zoek ik nog een paar missende delen, zoals de originele zijkappen, 
maar ik heb het idee dat daar niet aan te komen is omdat er sowieso niet 
veel over dit type motor te vinden is, maar als iemand iets ervan heeft 
liggen hou ik me aanbevolen. 
Ik ben van plan om met deze motor vooral kleine ritjes te maken, maar 
ik weet van mezelf dat ik het opknappen ook erg leuk vind, dus er komt 
ongetwijfeld wel weer een andere motor. Dat dit ook een Franse motor 
wordt staat voor mij wel vast, het moet niet standaard zijn en dat zijn 
Franse motoren eigenlijk niet. 
Wellicht tref ik een aantal leden op een bijeenkomst, treffen of beurs 
zodat we over de mooie Franse motoren kunnen communiceren. Dus tot 
dan. ◄ 
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De plaats waar we naar toe gaan is ditmaal Drunen, wat dichtbij 
Jans woonplaats Kaatsheuvel ligt. Dit komt goed uit omdat een ge-
zinslid van Jan een blessure heeft opgelopen en Jan ook nog tijde-
lijk mantelzorger moet zijn. 
Het clublid dat bezocht wordt is ditmaal Ad Heersche. Ad is 72 jaar 
en sinds 1974 gehuwd met Elly. Ad komt oorspronkelijk uit Zun-
dert, het dorp waar ook Vincent van Gogh geboren is. Iedereen 
kent dat schilderijtje met de afbeelding van het gereformeerde 
kerkje wel. Dat kerkje staat dus daar. Nu wonen Ad en Elly in een 
riant huis in een buitenwijk van Drunen. In het oog vallend is het 
voorpleintje en de twee grote garage deuren. Oldtimer tijdschriften 
gebruiken zo ’n decor nog al eens om historische voertuigen fraai 
op de foto te zetten. Helaas is het vandaag erg grijs en wat nattig. 
Echt najaar weer. 
Interview-team: Jan Koolen en Wim Janssen 
 
De plaats Drunen is bekend door het Nationale Park De Drunense 
duinen, een natuurgebied dat vlakbij ligt. Verder van de scheeps-
schroeven die er ontwikkeld en geproduceerd worden en de metaal-
bedrijven die aluminium en messing tot allerlei producten verwer-
ken. En niet te vergeten, van  het Autotron, het grote automobielmu-

In het schuurtje van Ad Heersche 
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seum dat er tussen 1974 en 1987 was. 
Het gesprek met Ad vindt plaats op Bra-
bantse wijze, dat wil zeggen, rond de keu-
ken tafel en voorzien van koffie en koek. 

Ad vertelt: 

Hij heeft gestudeerd in Eindhoven bij de 
TH. Zijn studierichting was de bestudering 
van bijzondere verschijnselen die bij ver-
brandingen, zoals in scheepsmotoren, kun-
nen voorkomen (als we het tenminste goed 
begrepen hebben...). Later kwam hij in 
dienst bij het MKB en ging zich bezig hou-
den met het advies van technieken als 
CAD-CAM en robotisering. Werkzaamhe-
den waarbij het ‘hoofd’ meer nodig is dan 
het kunnen hanteren van grote Bahco ‘s, 
hamers of pompentangen. 
Eigenlijk zoals iedereen wel in onze club, 
heeft Ad zich in zijn jeugd bezig gehouden 

met tweewielers. Als er maar een motortje in zat. Allerlei merken 
kruisten zijn pad en de langskomende motorvoertuigen waren zodoen-
de leer-en oefenmateriaal voor het opdoen van ervaring in de kunst 
van het sleutelen. 
Later kwamen er betere en vooral snellere motoren zoals uiteindelijk 
een dikke Ducati met Desmo klepbediening waarmee lange tochten 
werden gemaakt en zelfs het circuit van Zandvoort werd opgegaan om 
de motor eens flink ‘door te blazen’.                                                                          
Op zeker moment kwam daar abrupt een einde aan doordat een hape-
rende gaskabel de motor onbestuurbaar maakte. Het eindigde met een 
crash en twee dagen het beeld op zwart. Elly vond dat de Ducati perio-
de maar beter afgerond  kon worden maar ging wel akkoord met de 
aanschaf en restauratie van een oldtimer motor. 

Waarom de keuze voor een Franse motor? 

Ad is een Francofiel zoals hij zegt en kan vanwege zijn vroegere inter-
nationale kontakten goed met de Franse taal en tekst overweg. Bij 
Frans Bakker werd een motor gevonden die bij hem in de smaak viel. 
Het werd een AutoMoto type A9 uit 1929, een stoere zijklepper van 
350cc. AutoMoto dateert al van 1901 en gebruikte als logo een klaver-
blad. Aanvankelijk werden inbouw motoren gebruikt. Franse, Zwitser-
se, maar ook Engelse zoals Blackburn en Villiers 

Vanaf 1927 bouwde AutoMoto eigen motorblokken in. Ad heeft een 
AutoMoto met  zo’n eigen blok. Het framegedeelte is uitermate ro-
buust gebouwd en zit vol met bijzondere details. Het geheel is een 
constructie die in die tijd misschien al kostbaar was om te bouwen. 
Daarnaast lijkt het erop dat de eerste eigenaar zich toch nog de nodige 
extra’s kon veroorloven want accessoires zoals een duo zit, goede ver-
lichting met dynamo en accu en een fraai instrumentenpaneel met hor-
loge en grote ampère meter zitten er ook nog op. 
Het merk werd in 1931 door Peugeot overgenomen en voortaan bouw-
de Automoto de Peugeot modellen. Ad is in 1999 lid van de Club 
Franse Motoren geworden. Eigenlijk vind hij het vooral een Terrot 
club, maar hij snapt ook wel dat een Automoto club niet verder dan 
enkele leden zou kunnen komen. Zoveel echte Automoto motoren zijn 
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er niet. Hij noemt zichzelf 
een tevreden clublid. 
Technische informatie haalt 
hij deels binnen via het ar-
chief en kennisdelen dagen, 
vooral over algemene din-
gen als carburateurs, olie-
pompen, magneten etc. 
Daarnaast kan hij terugval-
len op techneuten die hij 
kent van zijn vroegere werk. 
Het gereedschap dat voor 
het meest voorkomende stel
- en reparatiewerk nodig is 
heeft hij wel in huis. Als het 
nodig is wordt hulpgereed-
schap zelf vervaardigd. Bij-
voorbeeld: mooi strak lo-
pende benzine en olie lei-
dingen zijn bij Ad zijn mo-
tor aanwezig omdat hij daarvoor een buig apparaat heeft gemaakt. 
Het elektrische gedeelte van een motorfiets is voor Ad het meest 
interessant deel, daarvoor heeft hij de kennis en het benodigde 
meetgereedschap wel in zijn bezit. 
Tijdens de restauratie heeft Ad van allerlei losse componenten 
schetsen gemaakt, waardoor de constructie goed duidelijk wordt. 
Uiteraard wordt dan het samenbouwen, dat zoals we allemaal wel 
weten veel later kan zijn, veel minder een puzzel. En een goede 
schets kan ook nog decoratief zijn als je er een lijstje om doet vindt 
het interviewteam. 
Zaken die met veiligheid te maken hebben, denk aan verlichting en 
remlicht, hebben zijn bijzondere aandacht, ook al moet hierbij 
enigszins van de originele staat afgeweken worden. Dat is best te 
verdedigen, want het verkeer op de weg wijkt ook af van dat van 
1929. 
Enige tijd geleden was er in de club een discussie gaande met als 
onderwerp de (mogelijk) haperende oliepomp bij een motor met 
verliessmering. Dit systeem zit ook op de Automoto van Ad. Hij 
heeft hiervoor een remedie gevonden en die uitgebreid behandeld in 
een artikel in de Peu. Dus daarin is hij ook actief. 

Komt er nog een andere motor bij? 

Ad sluit het niet helemaal uit, maar vindt een leuke Franse auto uit 
de jaren zestig ook wel iets hebben. Als escorte auto bij toekomstige 
jaarritten zou dat wel leuk zijn, dan zijn er al  minstens twee in de 
club. 
Zijn er nog wensen waar de club iets mee kan? 

Ja, oude motorfietsen hebben vaak manettes en handels waarop he-
dendaagse kabels niet goed passen. Dus moeten die gemaakt wor-
den. Een degelijke workshop waarbij geleerd wordt hoe je die op de 
juiste manier en betrouwbaar maakt en onderhoudt zou welkom 
zijn. 
Ad en Elly bedankt voor jullie ontvangst en het mee willen doen 
aan de rubriek: “In het schuurtje van”.  ◄ 
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Als je Wim Janssen vraagt naar informatie over het afstellen 
van de ontsteking, dan stuurt hij je eerst de basiskennis op, 
die door de jaren heen door hem verzameld is. Omdat Wim 
natuurlijk niet weet wat je basiskennis over dit onderwerp is, 
doe hij maar net of dat “nul” is (en zegt dan meteen sorry in 
de toelichting!) Op deze manier kan iedereen ergens in het 
verhaal “inhaken” zodat het verhaal uiteindelijk iedereen 
moet passen. 
Opgesteld door: Wim Janssen 

Eerst wat basis Informatie 

Vooroorlogse motoren hebben vrijwel altijd magneetontste-
king, viertakt motoren zeker. Tweetakt motoren van Villiers 
hadden dat aanvankelijk ook, maar de fabrikant stapte al vrij 
snel over op vliegwielontsteking. Er zijn bij een tweetakt heel 
wat minder onderdelen nodig want de reductie van 1 op 2 kan 
vervallen en ook een hele aandrijving met tandwielen of ket-
tingwielen als alles op het einde van de toch al aanwezige 
krukas geplaatst kan worden. Als je begrijpt hoe een magneet-
ontsteking werkt zul je met een vliegwielontsteking weinig 
moeite hebben. 
 

Tandwiel overbrenging zoals 
bijvoorbeeld bij Gnome & 
Rhône CM1. De magneet is 
nog voor een klein stukje 
zichtbaar achter het meest 
linker tandwiel. Bij het losha-
len van het deksel kunnen de 
tandwielen met de 2-, 3- en 4 
witte stippen los komen van 
hun asjes. Vandaar de mar-
keringen. Tandwiel 3 en 
tandwiel 4 zijn de nok-
kenastandwielen. Tandwiel 3 
dient tevens voor de aandrij-
ving van de magneetontste-
king (met tussentandwiel 2). 

Magneetperikelen 
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Omdat een viertaktmotor elke tweede omwenteling een vonk moet 
hebben, moet er een voorziening zijn om het toerental te halveren. 
Omdat dat toch al gebeurt voor de nokkenas, wordt de magneet 
meestal vanaf dat punt aangedreven. Dat kan dus via een ketting 
met kettingwielen (Terrot) of via een tandwiel overbrenging zoals 
bijvoorbeeld bij Gnome & Rhône. Daarbij kan de draairichting 
van de magneet andersom zijn, dat is afhankelijk van het aantal 
tandwielen. 
Een magneet wordt gemaakt voor een vaste draairichting, dat 
is meestal aangegeven op het huis met een pijl. In een tekst kan 
vermeld staan dat die “horaire” of “anti horaire” is, dat wil dus 
zeggen met de klok mee of tegen de klok in. In dat geval moet er 
naar de magneet gekeken worden met de kant waar die aangedre-
ven wordt naar je toe gericht. Meestal zit daar een conus. Als je 
het dekseltje, dat de contactpunten afdekt, eraf haalt en dus op de 
contactpunten kijkt, moet het fibertje (nr.1 in de foto) dat over de 
nok loopt, slepend gestuurd worden, niet duwend. 
De nok die dat doet, zit meestal inwendig in een verstelbare ring 
(nr. 3 in de foto),  maar kan ook op de as zitten van de rotor. 
Bosch, Lavalette,  Morel  e.a hebben het zo.  Zoiets als: een stoel 
naar de tafel schuiven of zittend op de stoel de tafel naar je toe 
trekken. De contactpunten zitten dan  verstelbaar op een grond-
plaat net zoals bij een vliegwielontsteking. 
De nok kan ook nog radiaal zitten ( face cam, Lucas, Magneto 
France type VA.). 

Waarom moet de ontsteking eigenlijk verstelbaar zijn? 

De magneet moet een vonk 
leveren op het moment dat 
de zuiger op de optimale 
plaats staat om de kracht van 
het expanderende gas op de 
krukas over te kunnen bren-
gen. Echter, dat ontsteken 
kost tijd, zeg 1/200 seconde. 
Stel een motor loopt 3600 
toeren per minuut dus 60 
toeren per seconde. In deze 
tijd draait de krukas dus 60x 
360 graden = 21600 graden. 
Dat is in 1/200 seconde dus 
21600: 200 = 108 graden. 
108 graden voor het boven-
ste dode punt zou dus de 
vonk moeten komen. Dat is 
bar veel in dit geval maar 
het gaat om het principe. 
(Het driewieler Mes-
serschmidt autootje had 
geen achteruit versnelling, 
maar kon achteruit rijden in 
alle versnellingen door de 
ontsteking te verstellen. Wel 
eerst de motor afzetten en 
opnieuw starten.) 

De magneetontsteking van 
binnen. Het dekseltje is een-
voudig te verwijderen. De 
sleper (1) kan de contactpun-
ten (2) openen door de bo-
venste punt omhoog te du-
wen. De sleper beweegt een 
klein stukje omhoog doordat 
de verstelbare sleepring (3) 
een verdikking (= nok) heeft 
(slecht op de foto te zien)  
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Wat als de ontsteking te laat komt? 

Een deel van het brandbare mengsel zal dan nog brandend de ci-
linder verlaten. Gevolg: minder krachtontwikkeling, bij een vier-
takt verbranden van de kleppen, vooral uitlaat klep. De motor 
loopt heet. Bij een tweetaktmotor, die toch al warmer wordt, 
heeft de uitlaat poort en de zuigerrand te lijden doordat die op die 
plaats veel te heet wordt.  
En de smeerolie verkoolt eerder. Dit kan overigens ook als de ont-
steking wel goed staat maar het mengsel veel te arm is. Dat 
geeft ook vertraging bij de ontsteking van het mengsel.   

En wat als ie te vroeg staat? 

Bij een viertaktmotor zal de vliegwielwerking de zuiger misschien 
nog wel over het bovenste dode punt heen drukken, tegen de druk 
van het expanderende gas in, maar dat gaat gepaard met enorme  
tegengestelde krachten op zuiger, drijfstang, krukas en lagers. 
Gaat het niet kapot, dan zal er toch verhoogde slijtage zijn.
(pingelen, onschuldig woordje, maar funest voor de motor.) 
Ook het starten met te veel voorontsteking kan linke soep worden. 
Bij aantrappen maakt de motor nog weinig toeren, dus ook de 
vliegwielwerking is nog laag. De vonk komt te vroeg, dus de mo-
tor slaat terug (draait verkeerd om) en “overruled” het vrijloop 
mechanisme van de kickstarter minstens één omwenteling waar-
door het startpedaal keihard terug komt. ( Even proberen met slip-
pers aan zoals ik ooit eens deed was een heel slecht idee ..) 
Daarnaast kan er een vlam uit de carburateur komen, met risico op 
brand. Er is dus een probleempje op te lossen. Enerzijds moet er 
vervroegd worden vanwege een optimale motorloop, en ander-
zijds moet er veilig gestart kunnen worden. De magneetcon-
structeur heeft dit opgelost door het ontstekingspunt variabel 
te maken. 
Nog niet automatisch geregeld maar instelbaar met een manette op 
het stuur. Er moet dus nog wel zelf gedacht worden. Later kwa-
men er regelingen om de verstelling automatisch te maken, maar 
de basisafstelling moeten we toch nog zelf doen. 

Hoe werkt een magneet eigenlijk? 

Eerst wat basisbegrippen: elke materiaal (het maakt niet uit van 
welk voorwerp) bevat elektronen die gebonden zijn. Daarnaast 
kunnen er ook ongebonden elektronen aanwezig zijn, zoals in vele 
metalen, neem koper als voorbeeld. Ongebonden  elektronen heb-
ben als eigenschap dat ze elkaar “niet lusten”, dus zo veel moge-
lijk afstand bewaren ten opzichte van elkaar. Als we een stuk ko-
perdraad aansluiten aan een voltmeter , dan zullen we niets meten, 
alles zit keurig verdeeld. Bewegen we een magneetveld over die 
draad dan zien we wel wat. Het magneetveld “jaagt” de elektronen 
als het ware de hoek in; er is dan potentiaalverschil. Het magneet-
veld moet dus wel bewegen. Het effect is ongeveer zoals een be-
wegende peddel die water verplaatst, maar een stilstaande peddel 
die in het water niks teweeg brengt. 
Wikkelen we de draad tot een spoel dan gaat dat al beter, elke 
wikkeling werkt als een trapje. Als er een ijzeren kern in die spoel 
gezet wordt, die de magnetische krachtlijnen bundelt, nog meer. 
Het is een complex samenspel met allerlei variabelen zoals draad-
dikte, aantal wikkelingen, ijzermassa, magnetische kracht en de 

Hoe kan dat nou?, hij 
staat arm (= zuinig) 
afgesteld en toch 
veel koolafzetting? 
Dan maar minder 
tweetaktolie gebrui-
ken? Doe dat dus 
niet. Zorg altijd voor 
de juiste mengsme-
ring en het juiste 
ontstekingstijdstip. 
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snelheid waarmee de kracht wisselt. 
Het roterende anker van een magneet ( dubbel T anker, 
maar je kunt het ook een H anker noemen, zie afbeel-
ding hieronder) zal een pakket wikkelingen hebben van 
zo’n 140 windingen ( 4x35) met draad van ongeveer 0.8 
mm doorsnede en is eigenlijk gewoon een dynamo die 
iets van 5-6 Volt en een paar Watt kan leveren. Met een 
schakelaar, in dit geval de contactpunten, vormt het een 
circuit. 
Over deze spoel heen en verbonden met de eerste, is 
een tweede spoel gewikkeld maar nu met wel 15000-

16.000 windingen met draad dikte zo’n 0.05 mm door-
snede. De primaire spoel heeft relatief een lage weer-
stand want: weinig windingen en dikke draad. De tweede spoel 
heeft heel veel windingen en dunne draad en daarmee veel meer 
weerstand. Als in het primaire deel de kring onderbroken wordt 
kunnen de opgestuwde elektronen alleen nog maar weg door de 
spoel met de dunne windingen. Hier zitten ook losse elektronen. 
De spanning loopt enorm op want er gaan veel elektronen aan de 
wandel. 
Deze lopen dan via een sleepring, koolborstel, naar de bougieka-
bel en dan naar de centrale elektrode van de bougie. Daar wordt 
een hindernis overwonnen door een ruimte van zo’n 0,4 tot 0,6 
mm te overbruggen onder de vorming van hopelijk een energierij-
ke vonk die het brandbare mengsel ontsteekt. Dit is de vereenvou-
digde voorstelling, de realiteit is altijd veel complexer. 
Maar duidelijk zal zijn: meer elektronen geeft een hetere vonk. Er 
mag dus niets weglekken, ofwel: de isolatie moet goed zijn. 
Vroeger had men alleen zijde of schellak als isolatie materiaal 
voor de spoel. Dit is een natuurproduct dat gevoelig is voor vocht. 

Magneet (in dit geval dubbel uit-
gevoerd, dat komt vaker voor bij 
auto’s) 

T– of H-anker, draait binnen de 
poolschoenen en bevat de 
draadwikkelingen 

Als een draad binnen een magnetisch veld beweegt, dan gaan elektronen 
bewegen. Zo ontstaat de primaire stroom van lage spanning. Het maakt niet 
uit of de draad binnen de magneet beweegt of dat de magneet langs de draad 
beweegt, het resultaat is hetzelfde. Vaak wordt dus gekozen om een draad-
spoel binnen de magneet te laten draaien. 
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De onderliggende wikkelingen kunnen oxideren (groen worden) 
en de stroom zal weglekken. Dat kan ook bij gebarsten bougieka-
bels of vervuilde sleepringen. Onderdelen die nagemaakt worden 
van het verkeerde materiaal doen dat ook. Nylon bijvoorbeeld kan 
veel vocht opnemen en maakt het materiaal meer geleidend. Aan 
de andere kant, waar de stroom wél moet lopen, moet er dus opti-
male geleiding zijn, anders verzwakt de vonk ook. De overgang 
van hoogspanningsspoel naar sleepring mag niet los zitten anders 
is er daar al vonkvorming, wat je niet kunt zien, maar wel kunt 
merken doordat de vonk pas bij een verhoogd toerental komt door 
de centrifugaalwerking op het los zittende draadje. De vonk ‘last’ 
als het ware het draadje vast, maar laat ook weer los. Je ziet dan 
dat er steeds meer koper verdwijnt op die plek, totdat het niet 
meer kan. Heel beroerd starten gaat hieraan vooraf. 
 

 Ook de contactverbinding “sleepring - koolborstel” moet in orde 
zijn. Koolborstels smeren, zoals ik ooit tegen kwam, is niet juist. 
De messing sleepring moet rond en schoon zijn, niet gekrast of 
vuil, de koolborstel moet de juiste hardheid hebben en het veertje 
de juiste spanning en absoluut niet te dik van diameter, want 
 een inverend veertje wordt groter van diameter waardoor de 
koolborstel in de houder kan blijven hangen. Soms wordt er een 
licht conisch gewonden veertje gebruikt om dit te voorkomen. 
Alles lijkt goed en toch geen vonk, dan kun je lang zoeken. Ook 
kan de magneet zo doorslaan doordat de spanning te hoog oploopt 
als er geen beveiliging op zit. 
 De overgang van koolborstel naar bougiekabel is soms van staal 
gemaakt, meestal n een soort schroefdraadvorm. Daaraan draai je 
dan met een paar slagen de kern van de bougiekabel. Niet over 
drijven. Die schroefdraad mag niet geoxideerd zijn, dat geeft weer 
weerstand en dus spanningafname en dus een mindere vonk. 
De bougiekabel moet een koperen kern hebben en het is beter om 
geen zogenaamde ontstoorde bougiekap  te gebruiken want daar 
zit ook een weerstand in. De bougie zelf mag ook geen ingebouw-
de weerstand hebben. 
Er is zelfs verschil in contactpunten: “oldstock” heeft geplatineer-
de contactpunten, de modernere zijn gelegeerd met wolfraam wat 
iets meer weerstand geeft. Maar als een magneet door een kundig 
persoon gereviseerd is zal het wel in orde zijn. 
Gaan we zelf aan de gang omdat er een euvel vermoed wordt 
(mindere vonk) en we demonteren de magneet om eraan te prut-
sen, dan kan het zijn dat daarna de magneet het wel wat beter 
doet, maar toch nog niet optimaal. Door het scheiden van de rotor 
van de magneetpolen is er dan magnetisme verloren gegaan, dat 
gebeurt heel snel. Vooral bij echte oude magneten die nog gehard 
stalen hoefijzer magneten hebben. Magnetische krachtlijnen hou-
den er niet van als ze door de lucht moeten. Opsterken zal dan 
nodig zijn. Dat moet gebeuren met de complete magneet!. 
De ruimte tussen rotor en poolschoen van de eigenlijke magneet 
moet dan ook zo klein mogelijk zijn. Liefst 0,05-  0,20 mm. 
De lagers moeten ook perfect zijn en de montage ook. Ook mag 
de rotoras niet krom zijn, wat kan voorkomen als de ketting te 
strak heeft gestaan. Een anker (rotor) afdraaien om aanlopen op te 
heffen is fout want dat geeft altijd een grotere luchtspleet. 

(1) Magnetische veldlijnen lopen 
rond via het anker  

(2) Het anker draait, de veldlijnen 
worden bijna verbroken 

 

(3) Tussen anker en poolschoe-
nen zit een zeer nauwe spleet 
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De draaiende rotor heeft dus een gebiedje waarin de opgewekte 
spanning hoog is. Dit maakt het mogelijk om een verstelbare mag-
neet te maken. Er moet dan wel een restrictie zijn om niet buiten 
dat gebied te raken. Meestal zit er onderaan de verstelbare ring 
een uitsparing met daarin een pennetje. Meestal is dan een ver-
draaiing van zo’n 15 graden mogelijk ( dus op de krukas 30 gra-
den). Aan die uitsparing mag niet gevijld worden want dan kun je 
buiten het  effectieve gebied komen. Een niet originele ring pas 
maken kan soms wel, maar alleen met kennis van zaken. Het ar-
chief van de Club Franse Motoren heeft voor Magneto France 
documentatie met onderdeelnummers. 
Sommige magneten hebben, zoals eerder gezegd, een ander ver-
stelsysteem, zoal Morel, Bosch en Lavalette. Het komt toch op het 
zelfde neer: de stand van het fibertje op de nok moet variabel zijn 
ten opzichte van een vaste stand van de rotor tussen de poolschoe-
nen. Lichte tweetakten kunnen nog wel gebruik maken van een 
vaste magneet (of vliegwiel-) instelling. Het risico van gevaarlijk 
terugslaan is minder groot. 

Afstellen van de ontsteking 

Stap 1: Het begint altijd met het vaststellen waar exact het 
bovenste  dode punt van de zuiger ligt 
Dat is het afstelpunt. Het heeft geen zin om de ontsteking precies 
af te stellen met een vaag bovenste punt. Het is de moeite waard 
om dat tenminste een keer goed te doen en ook vast te leggen, te 
markeren. Dan kan het punt voortaan binnen enkele seconden te-
rug gevonden worden als dat nodig is.  Doe dat door bijvoorbeeld 
door een verfstreep op het vliegwiel en een centerpuntje op het 
carter. Dan is er zelfs in de berm van de weg nog iets uit te richten 
in geval van nood. De meest nauwkeurige manier is door een tij-
delijke aanslag (blokkade) in de cilinder te brengen waardoor bij 
verdraaien van de krukas de zuiger op een vast punt stuit. Dat doe 
je door iets in het bougiegat te plaatsen. Meestal wordt daar een 
oude bougie voor gesloopt en gemodificeerd. Dat die soms niet 
helemaal rechtop komt te staan is niet erg zal blijken omdat je het 
punt van twee kanten gaat benaderen, namelijk linksom en rechts-
om. Het eerste punt markeren op het vliegwiel ten opzichte van 
een vast punt op het carter. Dan de krukas de andere kant op 
draaien tot die opnieuw stuit. Weer markeren. Precies in het mid-
den ligt dan het bovenste punt. Soms is hiervoor via het bougiegat 
iets te plaatsen zoals boven genoemd, maar het veiligst en zekerst 
is bijvoorbeeld door tijdelijk een passende kunststof ring op de 
zuiger te leggen, iets van 8-10mm hoog of zo. Vooral bij een blin-
de cilinder en kam zuiger kan dat handiger zijn vanwege de onre-
gelmatige vorm van de zuiger. Dan moet wel tweemaal de cilinder 
er af maar bij een tweetakt is dat niet zo lastig. En eenmaal goed 
bepaald heb je er ‘voor eeuwig’ profijt van. 
 

Stap 2: de contactpunt-lichthoogte stellen 
Meestal is de maximale lichthoogte 0,35 tot 0,40 mm. Met een erg 
afwijkende lichthoogte kun je buiten het gebied komen waarin de 
magneet maximaal werkt. Hiervoor voelermaatjes gebruiken, deze 
moeten haaks op de punten met LICHTE wrijving verschoven 
kunnen worden. Is die maat niet haalbaar,  dan is het fibertje ern-

(4) Een nieuwe cyclus start. Er-
gens in de cyclus is  de inductie-
spanning het  hoogst.. De maxi-
maal vervroegstand is gemar-
keerd met een pennetje op het 
huis en een sleuf in de verstel-
ring. De sleuf is zo gemaakt dat 
bij sterke inductie de vonk zal 
worden gevormd. De sleuf langer 
maken (wat veel gebeurde in 
vroeger tijden) is dus onjuist. Er 
is een minder krachtige vonk aan 
de bougie. Lees verder de uitleg 
bovenaan deze bladzijde. 
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stig versleten, dan wel de contacten te ver afgevijld, of de contact-
punten zijn van het verkeerde model! Als dit laatste het geval is, is 
er meestal ook aan de verstelling van de ring geprutst. 
  
Contactpunten hebben meestal een geklonken vaste punt en een 
van schroefdraad voorziene verstelbare punt. Dat kan bij een oude 
motor heel exotische draad lijken maar komt nogal eens overeen 
met de draad die ook bij wielspaken/nippels gebruikt wordt. Set-
jes zijn soms wel op beurzen te koop maar dan heb je van de acht 
tot tien stuks er maar één nodig maar wel twee sets. Het kan han-
dig zijn om een stel te maken uit geschikt materiaal zoals bijv een 
versleten handzaag of zelfs ijzerzaag. Beetje vijlen,.. klaar. 
 

Om verder te gaan moet de magneet op de motor staan en de ket-
tingspanning gesteld worden. Doe je dat spannen later dan staat de 
ontsteking ook weer iets anders. De ketting spanning moet op elk 
punt gelijk zijn anders is er iets krom of uit het midden gemon-
teerd. Aan één kant in het midden moet de ketting zo’n 6-8 mm op 
en neer kunnen, anders hebben de lagers te lijden. Meestal moet 
het plateau waar de magneet op staat iets verschoven worden. 
Soms moet er een vulplaatje onder de magneet om te kunnen stel-
len. 
 

Stap 3: Het lastige stelwerk, de timing  van de ontsteking 

Men kan handen tekort komen. De verbinding krukas-ketting-

magneet moet nu ergens verbroken worden. Deze verbindingen 
zijn meestal conusverbindingen met een plaats voor een spietje 
(woodruff spie). Deze spie is niet zo zeer bedoeld om krachten 
over te brengen maar meer om een positie bij het monteren te ga-
randeren. In de keten: krukas-magneet, kan hoogstens één spietje 
zitten anders is er niets verstelbaar, of er moet een heel andere 
constructie gebruikt zijn, zoals bijvoorbeeld  het Chaise blok 
heeft, daar kunnen wel twee spietjes gebruikt worden en wordt de 
complete magneet verdraaid om goed uit te komen. Dat is dan wel 
weer een blokmotor met alleen tandwielen, geen ketting. Terrot 
bijvoorbeeld drijft de magneet wel aan via een ketting, zowel in 
het viertaktblok als in het  de tweetaktblok. Meestal zit dat spietje 
dan niet op de magneet maar op de krukas of nokkenas, maar an-
dersom kan ook voor komen. Terrot type E heeft een magneet met 
een nogal iel asje en dus ook een smalle conus. Op de krukas is 
juist een vrij grote conus. In dit geval is gekozen om het ketting-
wiel op de magneet vast te zetten met een spie en de verbinding op 
de veel robuustere krukas variabel te maken.  
De krachten die overgebracht moeten worden, de roterende massa 
van rotor, kettingwielen, ketting met ook nog een hoger toerental 
dan bij een viertakt, dat kan een grote stalen conus verbinding 
zonder spie gemakkelijk, mits goed passend natuurlijk. Bij de 
viertakt is het toerental lager, de magneet as van brons en hoeft 
alleen de roterende massa van het anker opgevangen te worden op 
de conus. Dat kan (moet) daar zonder spietje. 
 

Voor het losmaken van het kettingwiel van de as zal wel een klei-
ne poelietrekker nodig zijn. Dat kettingwiel hoeft (moet) er niet 
helemaal af maar moet “slippend” op de as blijven zitten. Dan 

Wielspaken/nippels ge-
bruiken een draad van 56 
tpi, dat is dus 56 windin-
gen per inch. Dat heet Im-
perial draad De sleutel-
wijdte van de moertjes zijn 
soms ook lastig  

Er is dus wel een 
voorbeeld waarbij twee 
spietjes gebruikt worden: 
een Chaise blok. De 
aandrijving is met 
tandwielen en de magneet 
is zodanig gemonteerd 
dat de voet van de 
magneet een deel van een 
cirkel is waarbij het center 
van die cirkel in het 
midden van de magneet 
as valt. 

Ook de ruimte op het blok 
is een deel van een cirkel 
waarvan het center in de 
magneet as valt. 

Je kunt nu alles met 
spietjes vast zetten, 
waarschijnlijk op een 
gemerkte plaats en 
daarna , door de hele 
magneet wat linksom of 
rechtsom te draaien in het 
cirkel segment, exact 
stellen. Verlopen is nu 
onwaarschijnlijk 
geworden (waarvoor ooit 
iets meer voor betaald is, 
want het was geen 
goedkope motor). De 
constructie kan mij wel 
bekoren. 
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zetten we de magneet in de maximaal vervroegde stand door de 
verstelring te verdraaien en liefst ook nog zo te fixeren met een 
koperdraadje of elastiek. Eventueel ook losmaken van de mannet-
te. Vervolgens moet de motor in de stand gezet worden waarbij de 
maximale voorontsteking gewenst is. Is dat in graden aangegeven, 
het meest nauwkeurig, dan moeten we even rekenen: 
De doorsnede van het vliegwiel is  X centimeter, dus de omtrek is 
dan: pi (3.1415) maal X centimeter. En ook 360 graden. Dus dat is 
per graad  op de omtrek een aantal centimeters. Het nulpunt is al 
bepaald dus van daar af tellen en markeren met verfstreep of zo.  
Dan plaatsen we tussen de gesloten contactpunten een strookje 
vloeipapier (is 0,02 mm dik) Terwijl de KRUKAS op het ingestel-
de punt blijft staan moet nu de MAGNEET in looprichting ge-
draaid worden totdat het vloeipapiertje net los gelaten wordt (dus 
met op de as slippend kettingwiel!). Dit is best lastig met maar 
twee handen, want op dit punt 
moet het kettingwiel weer vast 
gezet worden. Dat zal wel niet in 
een keer lukken omdat bij aan-
draaien het punt iets verlopen 
kan doordat het kettingwiel iets 
mee kan draaien (slippen). Dat 
gebeurt vaak. Altijd controleren 
en herhalen tot het goed is.  
O ja, conussen altijd droog mon-
teren en schoon. Hoe gladder de 
conus des te vaster die zit. Ruw 
maken is fout want zo zijn er 
veel minder draagpunten (top-

pen). Dan de verbinding met de 
mannette op het stuur herstellen 
en zo nodig bijstellen zodat het 
hele bereik  van de verstelling 
gehaald kan worden. 
 

Stap 4: Motor starten: ontste-
king laat, choke in (schuif om-
laag) , dus rijk mengsel. Lang 
tevoren de kraan open, royaal 
vlotteren en ook nog choke kan 
teveel van het goede zijn om te 
starten.  Loopt de motor even, 
dan kan de choke er af en de 
ontsteking vervroegd worden. 
 

Het kan handig zijn om het kap-
je van de magneet te halen en 
met lopende motor naar de con-
tactpunten te kijken. Daar mag 
niet of nauwelijks vonkvorming 
zijn anders is de condensator 
niet meer goed. Als de magneet 
goed gereviseerd is, dan zal dat 
niet het geval zijn. ◄ 

Sommigen stellen de ont-
steking af op maximale na-

ontsteking in het bovenste 
dode punt. Dat is volgens 
mij fout. 

Maximale voorontsteking 
heb je nodig om de motor 
maximaal te laten rende-
ren, dus om te rijden zon-
der gevaar van pingelen,  
dat zou je niet ‘vaag 
‘moeten doen. Na ontste-
king  heb je vooral nodig 
om veilig te starten, dat 
komt niet op een paar gra-
den. 
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Central Classics Houten december 2017 
Central Classics is een een leuke beurs die vele bezoekers trekt. Het begint met gratis par-
keren! Als je binnenkomt begeef je je direct tussen de motoren.  
Door: Ans Vink 

 
Er staan verschillende handelaren met veteraanmoto-
ren en ook bijzonder mooie klassiekers. Er zijn kra-
men met onderdelen, gereedschappen, schroefjes, 
moertjes en nog veel meer. Verschillende clubs pre-
senteren zich, de Fehac is aanwezig en ook bij verze-
keringsmaatschappijen kun je terecht voor informatie. 
In een andere hal zie je heel veel brommers, sommige 
zijn echte plaatjes. Er is heel veel materiaal te vinden 
van oud tot nieuw. 
 

Wat deze beurs ook bijzonder maakt is dat er mini-
colleges worden gegeven en wel drie stuks van onge-
veer 40 minuten. Appie Kramer hield een college over 
magneten en revisie. Er  was verder een lezing over 
het rijden van off road-routes in England. Vanuit onze 
eigen club gaf het CFM-lid Peter Vaal  een mini-
college over de tweeweekse tocht van Kaatsheuvel 
naar Santiago de Compostella op vooroorlogse veelal 
Franse motoren. De rit werd verreden met nog twee 
CFM-ers en de nodige hulptroepen voor de verzor-
ging. Hij vertelde over het ontstaan van de tocht die 
vroeger werd aangegaan als boeteviering maar ook dat 
er in begin 1900 al avonturiers waren die lange toch-
ten maakten met hun motoren. Aan de hand van een 
PowerPointpresentatie vertelde hij over de ervaringen 
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Een samenvattende dia uit de presentatie. Puntsgewijs werden we meegenomen. Einde met applaus!  

in de tocht die natuurlijk niet geheel vlekkeloos verliep. Anekdotes over 
storingen, afstellingen en reparaties die een plaatselijke smid uitvoerde 
op de camping, dit alles bracht hij gepassioneerd over. Hij eindigde met 
de aankomst in Santiago de Compostella. Het lukte niet om met de mo-
toren tot op het plein voor de kathedraal te komen. Maar wel werden de 
nodige oliedruppeltjes in het oude gedeelte van Santiago achtergelaten. 
En hun tip: laat het geen droom blijven het idee van een mooie tocht te 
maken maar ga ervoor, gewoon doen!    ◄ 
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Fabrikant van eersteklas uitlaatsystemen 
voor Oldtimer-motorfietsen 

Sinds 1935 producent van uitlaatdempers en boch-
ten. 
Oorspronkelijk gevestigd in Hilversum en sinds 
2011 te Hattem. 
Op een ambachtelijke wijze vervaardigd en volgens 
originele modellen en methoden.  
Hoge kwaliteit in maatvoering en afwerking garan-
deren de uitstraling van uw klassieker of Oldtimer 
motor. 

(commerciële advertentie) 

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 be-
spreekbaar. 
Wij zijn graag bereid om te adviseren vanuit 
ons vakgebied. 
Hiervoor is een telefonische afspraak noodza-
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De Club Franse Motoren present op de beurs van Rosmalen 
Door: Ans Vink 
 

Zoals elk jaar weer hadden enkele CFM leden op vrijdagavond weer een mooie stand opge-
bouwd. De basis vormde een drietal motoren, een Magnat Debon C4TS 500cc kopklepper 
een Peugeot 250cc,P210, en de kleine maar mooie Peugeot 102 B. Deze drie motoren heb-
ben twee dagen op de beurs gestaan. Op zaterdagochtend werd er nog een Monet Goyon 500 
cc aan toegevoegd die een van de leden had meegebracht. Deze motor ging ’s avonds weer 
mee naar huis.  
 

Voor de zondag stond hetzelfde gepland, een van de leden was er al op tijd en bracht nog een 
Terrot HS 350cc uit 1928 mee. Zo waren er op de stand op beide dagen 4 motoren te bewon-
deren, en daar was ook best wel belangstelling voor. Sowieso was het gezellig, de beman-
ning had veel aanloop van leden en geïnteresseerden. De koffie, zelf gebakken appeltaart en 
andere lekkernijen zorgden voor een gemoedelijke sfeer. De technische equipe, die altijd 
aanwezig is, heeft weer de nodige tips, aanwijzingen en adviezen mee kunnen geven en we 
hebben ook nog een paar nieuwe leden mogen verwelkomen.  
 

De beurs was goed bezet en in de wandelgangen heb ik vernomen dat er het nodige is ver-
handeld en menigeen toch een leuke aankoop heeft gedaan. Er is een ruim aanbod van mate-
rialen, ben je op zoek naar bouten, moeren, draadeinden, oliën of poetsmiddelen, dan kun je 
dat zeker vinden. Tevens loont het ook nog de moeite om eens langs alle andere clubstands 
te lopen daar staan plaatjes van motoren tussen. Daarom zijn wij blij dat de vrijwillige be-
manning van de Franse Motoren Club er elk jaar weer voor zorgt dat de sfeer goed is en de 
clubstand er piekfijn uitziet. ◄ 
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Dit jaar wordt deze rally voor de 38e keer gehouden. Deelne-
mers komen uit heel Europa. Er worden maximaal 400 mo-
torfietsen toegelaten die dan wel van vóór 1940 moeten zijn. 
Het aantal deelnemers, inclusief passagiers, heeft de 600 
personen wel eens gehaald.  
Door: Peter & Ans Vink 
 

Vele, vele merken zijn aanwezig van de ons bekende Terrots, 
Peugeots, Gnome & Rhône en vele andere Franse merken. 
Maar ook Nimbus, Husqvarna, AJS, Miele, Imperia, Victoria, 
BMW, Opel te veel om op te noemen. Er rijden ook een aantal 
machines mee van honderd jaar en ouder. Kortom, genoeg om 
te bekijken. Maar meerijden kan natuurlijk ook, je dient je wel 
van te voren aan te melden. Na de machinekeuringen op vrij-
dag en zaterdagochtend is er zaterdags een korte rit en in de 
middag kun je deelnemen aan de gelijkmatigheidritten die 
plaats vinden op de atletiekbaan die naast het evenemententer-
rein ligt. Op zondag eerste Pinksterdag vindt de lange rit 
plaats. Ibbenbüren ligt in de mooie omgeving van het Teuto-
burgerwald. De routes zijn uitgezet met bordjes (systeem rond-
je-vierkant en driehoek) en loopt vaak over mooie wegen met 
weinig verkeer en een mooi landelijk uitzicht. Voor de inner-
lijke mens wordt tijdens de rit door de organisatie goed ge-
zorgd. Op het evenemententerrein zelf is gelegenheid om te 
kamperen er staat een grote tent waar nog allerlei activiteiten 
plaatsvinden voor de deelnemers zoals een gezamenlijk ontbijt 
en een feestavond.  
Sommige deelnemers arriveren al aan het begin van de week 
en staan al jaren op dezelfde plaats. Anderen verblijven elders 

en komen naar het terrein toe gereden. 
Zelf hebben wij nog nooit aan de offici-
ële ritten deelgenomen. Wij staan dan 
ook altijd op een camping in de directe 
omgeving van waaruit wij het terrein 
bezoeken. Wij hebben een paar klassie-
ke motoren bij ons waarmee we ons be-
geven naar verschillende punten op de 
routes om al dat moois langs te zien ko-
men rijden. Zo hebben we ook al een 
aantal CFM-ers zien rijden. Kortom wij 
vinden het de moeite waard om er een 
paar dagen voor uit te trekken. Mis-
schien denk jij er hetzelfde over nadat je 
dit gelezen hebt.  
 

We zijn benieuwd. Een motorgroet van 
Ans en Peter! 

Internationale Ibbenbürener Motorrad Veteranen-Rallye 

Pinksteren 2018 
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Beste CFM-leden… 
Jullie enthousiasme en aandacht voor zowel de Franse motoren als voor elkaar, zijn voelbaar 
in alles wat jullie doen. 
Ik koester de fijne herinneringen aan de motorritten & weekenden, aan de onderlinge vriend-
schappen, aan de redactievergaderingen bij mij thuis en aan de belangstelling bij het afscheid 
van Wil. Ik ben blij dat ik door het erelidmaatschap deel kan blijven uitmaken van de CFM. 
An Streep 30 december 2018 

“Balade des Vieux Clous” 
18-19-20 mei  Lambersart (N-Frankrijk, bij Lille) 
 

Een bijzonder evenement om als motorrijder met oldtimer aan deel te nemen. Onze Franse 
motoren komen in het land van herkomst natuurlijk helemaal in hun element. Ze voelen zich 
als een vis in het water op eigen terrein. Ik heb me laten vertellen dat het een meerdaagse rit 
is, die gereden wordt in het noorden van Frankrijk.  Overnachtingen worden door de organi-
satie geregeld, soms wordt er twee maal op een zelfde plaats geslapen. De bagage die je bij 
je hebt om te kunnen overnachten wordt per vrachtauto vervoerd, daar hoef je niet naar om 
te kijken. Een CFM-er, die de rit al eens heeft meegereden, vertelde me dat alles prima werd 
georganiseerd. Er is geweldig eten en drinken. H et is niet te duur om mee te rijden. Het is 
dus het proberen waard. Rijdt u mee schrijf er eens een stukje over in de Peu dat haalt ande-
ren  misschien ook over de streep.  

Index Peu de Tout nummers 74 t/m 103 
Enkele jaren geleden heeft Arjen Griffioen eens de moeite genomen om de Peu’s door te 
bladeren op trefwoorden en die in een lijst te zetten. Ans heeft deze klus ook opgepakt. Er is 
een nieuwe lijst ontstaan met de inhoudsindex van de nummers 74 t/m 103. De indexlijst is 
te vinden in “Mijn CFM”  boven de lijst met clubbladen. 
Het volgende doel is natuurlijk om de lijsten samen te voegen.  
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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) 

De draad… 
Ik heb de draad van het leven weer opgepakt. Ik ben meer dan vereerd dat de Leden van de 
Club Franse Motoren besloten hebben mij tot erelid te benoemen. Van deze benoeming en 
de daaraan verbonden  privileges zal ik graag gebruik maken. 
Mag ik de redactielangs deze weg vragen mijn dank aan de leden van de club over te bren-
gen . Ik zie uit naar een weerzien in 2018. 
Jeannette Dorland 3 januari 2018 

Even voorstellen… Hans Jongsma 
Hans schrijft: hierbij een kort stukje want ik ben 
niet zo’n schrijver. 
Redactie: Ans Vink 
 
Ik ben lid geworden van de CFM omdat ik een Peu-
geot heb gekocht. Ik denk van het type P50. Ik kon er 
geen informatie over vinden en daarom ging ik op 
zoek naar een club die me misschien verder zou kun-
nen helpen. Van een andere verzamelaar hoorde ik 
dat jullie op de beurs van Rosmalen stonden en daar 
heb ik me toen aangemeld als lid, zo ben ik dus bij de 
Club Franse Motoren terecht gekomen. ► 
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Joyeus Noël 
Van Maria Dom ontving de redactie een sfeervol filmpje over al het goede van het leven 
rond de jaarwisseling op muziek van John Lennon. Sinds het overlijden van haar echtgenoot 
Raoel de Belder, de organisator van de CFM-Jaarrit 2016, is het leven door allerlei kwesties 
voor Maria moeilijk. Bestuur en redactie wensen haar veel sterkte . We hopen je, net zoals in 
2017, weer regelmatig te zien bij onze bijeenkomsten. 

Winkelwagentje 

Deze Peugeot heb ik gevonden in een winkelwagentje die in een schuur in Hengelo (Overijssel) 
stond. De motor was niet helemaal compleet. Ik heb een aantal  beurzen bezocht en ben er zelfs 
voor naar Mannheim  (Duitsland) gereden en heb nu vrijwel alle delen bij elkaar.  
Het opbouwen kan beginnen.  De magneetontsteking was defect, deze heb ik laten repareren. Het 
blokje is los. Ik mis nog een band 600x55. Misschien kan iemand mij daaraan helpen? 

Contacten 

Ik zou het leuk vinden om wat nieuwe contacten te leggen om wat verder te komen met het pro-
ject  “Peugeot”. Ik heb nog niet veel ervaring met Franse motoren. Ik woon in Enschede. Mis-
schien woont er iemand in de 
buurt?  Ik vind het een leuke 
uitdaging  om er weer een 
lopende machine van te ma-
ken. 
Met een groep vrienden knut-
sel ik een beetje aan Harley 
Davidsons, dat is heel wat 
anders.  
 

Wat ik ook nog ff kwijt wil 
dat is dat  ik op de beurs heel 
vriendelijk werd ontvangen 
door de bemanning van de 
stand. Dit gaf direct een ver-
trouwd gevoel. 
Met vriendelijke groet, Hans 

Vermoedelijk een Peugeot P50 
MBA uit het begin van de dertiger 
jaren. Vanaf 1931 werd een gietij-
zeren cilinder gemonteerd, kort 
daarna een aluminium exemplaar. 
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Compleet werkend blok van een Terrot ETD bouwjaar 1950 
Aan de Club Franse Motoren, ik ben opzoek naar een compleet werkend blok van een Ter-
rot ETD 125cc bouwjaar 1950. zouden jullie mij adressen of linke kunnen sturen zodat ik 
mijn project kan verderzetten? Mvg Wim Alens. 
 
Reactie van de webredactie: 
Dag Wim, 
Er is helaas geen bedrijf of hobbyist bekend die je aan kan bieden wat je zoekt. Je zult op 
zoek moeten gaan op beurzen en op internet (de Franse Marktplaats zogezegd, zie http://
www.leboncoin.fr). Er zijn blokken genoeg te vinden maar het zal wel een speurtocht zijn. 
De kwaliteit zal dan vaak vrij matig zijn omdat ze niet voor niets aan de kant werden ge-
gooid. De revisie is duur en de markt voor deze lichte motoren begint zich nu pas enigszins 
te ontwikkelen. Het is dus niet zoals een Kreidler- of Zündapp-blok zomaar kant- en klaar te 
krijgen. Ik heb zelf ook even gezocht en op Leboncoin is het beeld precies zoals ik hierboven 
heb geschetst. 
 

Reactie vanuit het bestuur: 
zoals de webredactie hier al heeft aangegeven ligt dat niet voor het oprapen. Het wordt 
zoeken, vooral in Frankrijk. Wat mis je van je blok, wat is het probleem? Want wij  
reviseren dan liever om tot een goed resultaat te komen. Je kunt dat natuurlijk ook laten 
doen. Aan adressen voor revisie of reparatie van onderdelen is gemakkelijker te komen dan 
aan een compleet blok, en dan is het inderdaad nog maar de vraag of dat goed is. 
Waar in België woon je? Er zijn ook diverse clubleden van de CFM die in Vlaanderen wo-
nen. En daar zijn ook ervaren sleutelaars bij die je mogelijk wat verder op weg kunnen hel-
pen. Overigens heeft de CFM ook een documentatiecentrum voor leden beschikbaar. 
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Advertentie  uit La Revue Motocycliste et Automobile 10 december 1923 
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Agenda: beurzen / evenementen 2018 
Elke derde zondag van de maand Le Club de Vieux  Guidon  (Frankrijk).  
Verplicht lidmaatschap €5,00 p.j. van 1 aug t/m 31 juli. In Replonges 4 km van Mâcon 

Overige beurzen Frankrijk 

Een compleet overzicht van Franse beurzen zie website van La Vie de Moto: Iva-moto.fr (tabblad: agenda) 

 

10-11 maart 31e Salon Champenois du véhicule de collection à Reims (Frankrijk) 
bce-reims.com 

 

17 en 18 maart Technorama Kassel (Duitsland) technorama.de 

 

31 maart Motorbeurs Hardenberg 8.00-16.00 uur “Manege Hoogenweg”    
Hoogenweg 52 7793 HM Hoogenweg 

 

22 april 13e Internationale Oldtimerbeurs Hamont/Budel van 9.30-17.00uur 
Poelderstraat 6021 Budel 
 

5 en 6 mei Technorama Ulm (Duitsland) technorama.de 

 

12 mei Elfsteden Oldtimer Rally start 7.00 uur 
 

18 + 19 +  20 mei 38e Int. Ibbenbürener Motorrad – Veteranen Rallye 

Ibbenbüren (Duitsland) veteranenrallye.de 

 

18-19-20 mei “ Balade des Vieux Clous”  Lambersart (noord Frankrijk)  
moto-nostalgie.com  
facebook.com/groups/276665662743478/about 
  
2 en 3 juni Coupes Moto Légende Dijon – Prenois (Frankrijk) 
coupes-moto-legende.fr 
 

19 augustus Oude Klepper Parade  De Haan (België) start 11.00 uur  
 

8 en 9 september Technorama Hildesheim (Duitsland) technorama.de 

 
30 september Toertocht “Dwars door Brabant” aanvang 9.00 uur vertrek 10.00 uur 
 
6 oktober Motorbeurs Hardenberg 8.00-16.00 uur “Manege Hoogenweg”    
Hoogenweg 52 7793 HM  Hoogenweg 

 

12 en 14 oktober Veterama Mannheim (Duitsland) 
 

27 oktober “Motorbeurs Barneveld”  Manege Voorwaarts  
Essenerweg 88 3774 CD Kootwijkerbroek 

 

24-25 november Motorbeurs Zwarte Bergendreef 1 5575 XP Luyksgestel 9.30-16.00 uur  
 
15 en 16 december Central Classics Houten “ locatie Expo Houten”   
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten (dames gratis toegang)  



  

 

 


