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Elektrisch rijden 
De redactie ontvangt de Fe-
hac nieuwsbrief. De Fehac 
is onze belangenvertegen-
woordiger in politiek Den 
Haag. Dit keer iets over 
elektrisch rijden en het ge-
bruik van fossiele brand-
stoffen. Daarbij trekken ze 
de conclusie: “Fossiel aan-
gedreven zal altijd blijven”. 
 
“Veel plannenmakers denken 
dat fossiel aangedreven voertui-
gen op termijn allemaal vervan-
gen gaan worden door elektri-
sche varianten. De vervan-
gingsvraag gaat het uitstootpro-
bleem vanzelf wel oplossen. 
Daarbij wordt geen rekening 
gehouden met de enkele hon-
derdduizenden eigenaren van 
klassieke voertuigen. Mobiel 
erfgoed dat nooit vervangen 
gaat worden omdat het geen 
gebruiksvoertuigen zijn. En 
omdat het geen dagelijkse ge-
bruiksvoertuigen  zijn, dragen 
oldtimers ook maar heel, heel 
weinig bij aan een eventueel 
luchtkwaliteit probleem. Een 
40+ oldtimer rijdt gemiddeld 
maar 1700 km per jaar en dan 
ook nog eens grotendeels bui-
ten de stad.” 
Over het ombouwen van een 
klassieker (auto) is de Fehac 
ook heel duidelijk: “het trekt 
veel aandacht, het is een tech-
nische uitdaging” maar het 
heeft niets te maken met een 
oldtimer. Als je dan toch elek-
trisch wilt rijden, koop dan een 
Opel Ampera, Renault ZOE of 
Nissan Leaf, die zijn er voor 
ontworpen en zijn veel efficiën-
ter en comfortabeler. 

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 
Jos van Bergen, H. Schoutenstraat 6, 5386 BC Geffen (073) 532.28.63 
 
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 
BIC:  RABONL2U. 
Email: cfm.penningmeester@gmail.com  Tel: (073) 532.28.63 
 
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. Ontwikkeling van een elektrische 

superbike door de universiteit 
Twente. Een team van 15 studen-
ten bouwt, met sponsors en parti-
cipanten naar eigen inzicht een 
motorfiets (0-100 in 3 sec, 200 pk) 
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Op de Voorpagina 
Het is alweer even geleden dat deze foto is gemaakt. Op 12 
maart 2012 is deze motor gekocht. Het is een Terrot FST 3 
CV tweetakt “Tourisme”. De motor is compleet maar hoe 
krijg je ‘m mee in een Opel Astra met twee personen? Je 
laat ‘m ook niet staan om later op te halen. Uiteindelijk is 
met een geleende tang en wat provisorisch gereedschap de 
motor deskundig klein gemaakt. Een prachtig avontuur was 
het. De rit was niet comfortabel.  
Een fijne herinnering is gebleven in de vorm van deze foto. 
Op de voorlaatste bladzijde van deze Peu nog twee foto’s. 
Daarop is ook de auto te zien waar die in moest komen...  

Redactioneel 
Het was heel ‘n avontuur om 
een clubblad nieuwe stijl te 
maken. Er is immers nooit een 
velletje papier aan een proef-
druk verspild.  
 
Toen het digitaal klaar was, 
volgde een druk op de knop en 
verstuurd was de opmaak. We  
zouden niet eens weten waar 
de drukkerij staat…  
Hoe zou de nieuwe drukker de 
eerste ’Peu’ er uit laten zien?  
 
Het was een tijdrovend proces, 
veel denkwerk. Maar  toen de 
adressenlijst en het boekje een-
maal digitaal verstuurd waren, 
was het slechts wachten. Er 
hoefde helemaal niets meer te 
gebeuren. Net als jij heb ik het 
tijdschrift ontvangen in een ver-
pakking van bio-plastic. Het is 
dus helemaal geen plastic, 
maar een plantaardig product. 
Dat past wel bij onze  hobby. 
Alles net even wat anders. 
We zien nog wel punten voor 
verbetering maar over het alge-
meen zijn we dik tevreden met 
de vernieuwing. We hebben 
veel complimenten ontvangen. 

Adverteerders 

Op de achterkant 
Advertentie uit La Revue Motocycliste et Automobile van 
10 december 1923. Harding richt zich tot constructeurs 
met ”une centaine articles”, dus een honderdtal producten. 
De  catalogus wordt je voor 1 Franc verzendkosten toege-
stuurd. In bijna alle cirkeltjes worden Engelse merknamen 
gebruikt voor onderdelen. Bij Franse motorrijders drong 
het besef door dat Engelse producten erg goed waren. Of 
waren ze niet trots genoeg op fabricaten uit eigen land? 
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 De CFM jaarrit komt er weer aan. Dit jaar strijken we 
neer in de buurt van “het Hellegat” in het mooie maar 
wellicht voor velen onbekend Zeeuws Vlaanderen. 
 
Zeeuws Vlaanderen kent een lange geschiedenis van strijd 
tegen het water (vandaar de spreuk: Luctor et Emergo = ik 
worstel en kom boven). Het is een mooi polderlandschap 
met een aantal fraaie kreken en natuurgebieden. Het wordt 
begrenst door de Westerschelde, de drukbevaren en belang-
rijke route naar de Antwerpse industrie. Oude kleine stadjes 
zoals Hulst en Sluis zijn pareltjes in dit meest Vlaamse deel 
van Nederland. En met prachtige Belgische grote steden als 
Antwerpen, Gent en Brugge bij de voordeur. Zeker een re-
den om nog enkele dagen vast te knopen aan dit CFM-
weekend! 
 
De organisatie van de rit is in handen van Peter Vaal uit St 
Jansteen. Peter heeft ruime motorervaring en heeft in 2016 
de rit naar Santiago de Compostella meegereden. Hij kent de 
omgeving van het Hellegat dan ook erg goed, met zijn mooie 
dijkweggetjes langs en rond afgesloten voormalige zeearmen 
en bijvoorbeeld het verdronken land van Saeftinghe 
(brakwatergetijdenschor, uniek in Europa). 
Naast een voorrijder en begeleiding wordt er ook voor een 
bezemwagen gezorgd. De ritten zijn goed te doen met zowel 
zware als lichte motoren. 
Voor deze rit is ook een uitnodiging gegaan naar onze vrien-
den van MCMGKE, de Franse Monet Goyon en Koehler 
Escofier club. Daarmee kan dit weekend naast verbroedering 
ook heel leuke contacten gaan opleveren. 

De overnachtingen 
We staan op Camping Tuinenburg, Koning Willem III weg 
1, Zaamslagveer (tussen Hulst en Terneuzen). 
www.campingtuinenburg.nl   
We staan op een apart veldje bij elkaar, dus gezellig onder 
elkaar op deze ruime boerderijcamping. We kunnen er zelfs 
kamelen en alpaca’s begroeten. 
 
De overnachtingkosten zijn € 12,50 per nacht (campingplek, 
2 personen inclusief elektriciteit en toeristenbelasting). ‘Niet 
slapers’ moeten er rekening mee houden dat de camping € 1 
voor dagverblijf rekent. Reserveren voor de overnachtingen 
op de camping moet u zelf doen onder vermelding “weekend 
CFM” en kan via de camping worden afgerekend. 
Voor wie komt maar niet kampeert zijn er wat mogelijkhe-
den bij een B&B of een hotel (gemakkelijk te vinden op in-
ternet of vraag het eventueel aan Peter Vaal)  

GPS 
De route kan in GPX bestand worden aangeleverd zodat de-
ze in een motor navigatie kan worden geladen. 

Programma 
Meer informatie, zie blz. 9 
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 Terwijl we hem erg zullen missen 
Door: Christ de Graaf 
 
Als ik begin aan dit voorwoord lacht het leven ons nog toe. De 
winter is voorbij, de zon gaat schijnen, de koeien mogen in de 
wei en ons erfgoed mag weer op de weg. Het zout is van de 
wegen verdwenen en nu kunnen we weer op pad. De een heeft 
afgelopen winter fiks moeten repareren, de ander alleen poet-
sen en ook menigeen heeft weer een restauratieproject afge-
rond. En iedereen lijkt weer tevreden. Al is het te hopen dat 
onze motoren niet dezelfde sprongen maken als de koeien die 
naar buiten mogen. 
 
Traditiegetrouw is er aan het begin van het seizoen de Kennis-
delendag. Ook dit jaar weer volle bak, met diverse nieuwe le-
den. Wat staat ons nog in de weg voor een succesvol jaar?  
Voor een aantal van onze leden is de realiteit echter anders en 
als we de persoonlijke brief van Wim Janssen in de postbus krij-
gen, beseffen we dat maar al te goed. Bij een aantal van ons 
moet lichamelijk flink onderhoud gepleegd worden en bij een 
aantal valt niks meer te repareren.  Het is de harde werkelijk-
heid.  En dat de zaken snel kunnen gaan zien we maar weer aan 
het feit dat Wim het aardse inmiddels al verlaten heeft. Wat zul-
len we hem missen! In dit blad een artikel van Wim over carbu-
rateurs. Zoals altijd deed Wim dat gedegen, doordacht, met ken-
nis en een vleugje humor. 
We ontvingen ook het bericht van het overlijden van Ronald 
Kalwij. Ronald liet zich af en toe zien op bijeenkomsten van de 
vereniging. 
 
Maar het leven gaat door, de vakanties worden geboekt en ge-
pland. Eerst de open dag “Le Boisseau Ouverte”, dan het erf-
goed mee naar Frankrijk en in september gaan we Zeeuws 
Vlaanderen onveilig maken met geplof, rook, sleutelen en ge-
zelligheid. Peter Vaal is zijn uiterste best aan het doen om dat 
een succes te maken en zeer waarschijnlijk komen er een aantal 
leden van de Franse Monet & Goyon club. Oké, Zeeuws Vlaan-
deren is voor velen een aardig eindje weg, maar je hebt daar al 
wel het “buitenland” gevoel. 
Met alweer een paar nieuwe leden erbij (waar halen ze die oude 
dingen toch nog vandaan?) zijn de ups en down in de club weer 
in evenwicht gebracht. 
 
Ik hoop dat jullie allemaal met veel plezier het clubblad weer 
lezen. Het is niet vanzelfsprekend dat dat gevuld wordt, dus wie 
nog informatie heeft liggen……meld het aan bij de redactie. 
Want ieder verhaal wat bijdraagt aan het verbreden van onze 
kennis, is weer een bijdrage om ons erfgoed beter te kunnen 
onderhouden. 
 
Fijne vakantie 

Un Peu de Tout 
De naam  bestaat vanaf augustus  
1997, om precies te zijn vanaf 
nummer  26. Daarvoor heette het  

“Un Peu du Tout” 
 
iets dat Fransen niet zullen  
bedenken en het was een Fran-
çaise die ons op de fout wees. 
 
De titel betekent van alles een 
beetje, een treffende titel. Wij 
verhaspelden dat per abuis tot: 
“van de alles een beetje”. 
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In het schuurtje van… Theo en Josien Avontuur 

Deze keer trokken we richting Made, eerlijk gezegd hadden we er nog 
nooit van gehoord. Het ligt onder de rook van Oosterhout. De GPS 
brengt je er feilloos naar toe en denk je dan een gehuchtje aan te treffen 
zit je helemaal fout. We rijden midden door het dorp en komen belang-
rijke winkelketens tegen zoals Aldi, Jumbo, Kruidvat en Terstal dus er 
is op allerlei gebied wat te koop en er zijn de nodige cafeetjes en eetgele-
genheden te bespeuren, dus dat zit wel goed.  
Zo komen we aan bij Theo en Josien Avontuur, na twee keer aan de 
voordeurbel te hebben gebeld en er nog niet wordt opengedaan, beslui-
ten we de achterom op te zoeken, dit moet kunnen in Brabant en met dit 
mooie weer zitten ze waarschijnlijk achter in de tuin. 
Interview-team: Peter & Ans Vink 
 
En ja hoor daar zijn ze. Josien is het schuurtje nog aan het aanvegen en 
Theo heeft zijn hobby deels op de stoep buiten klaargezet voor de foto’s.  
 
Theo is altijd al gek geweest van tweewielers, bromfietsen en crossers. 
Daar was hij in zijn jeugd al mee bezig. Aan de crossers van de merken 
Kreidler en Maico werd in die tijd al veel gesleuteld, gebouwd en natuur-
lijk mee gereden bij de plaatselijke motorclubs. In 1981, nadat Theo zijn 
rijbewijs had gehaald, kocht hij een BMW R65 wegmotor van bouwjaar 
1979, na hun trouwen (1980) haalde Josien ook gelijk haar rijbewijs en 
maakten ze beiden gebruik van de BMW die Theo overigens nu nog in 
zijn bezit heeft.  
 
De eerste veteraanmotor was een echte schuurvondst. Zo’n vijfentwintig 
jaar geleden was het gezin (pa, ma en de tweeling van drie) aan het kam-
peren bij een campingboerderij in Oost Kapelle op Walcheren.  
Theo geïnteresseerd naar wat er toch wel niet allemaal in de aanwezige 
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schuren zou kunnen staan ging op onderzoek uit. Hij vond daar achter in 
een schuur, deels onder het hooi maar wel afgedekt door een laken, een 
motorfietsje, dik onder het stof. Dat motorfietsje trok wel zijn aandacht en 
hij wilde er meer van weten. Het was een licht Motobecaantje. Navraag 
bij de boer leert dat de motor daar is neergezet/gestald door een vrachtwa-
genchauffeur, het fietsje stond er al jaren. Theo zoekt contact met de 
chauffeur, die vertelt dat hij de motor in Antwerpen op een soort boedel-
veiling heeft gekocht en hem, als hij tijd heeft, nog wel eens wil gaan be-
rijden. Na wat heen en weer gepraat komen ze toch tot een deal en gaat de 
Motobécane over naar de nieuwe eigenaar. Zo komt Theo in het bezit van 
een Motobécane 175cc bouwjaar 1927, een tweetact met twee versnellin-
gen en een kliksysteem dynamo en blinde cilinderkop (geen losse cilin-
derkop). Het fietsje blijkt na flink afgestoft te zijn in een redelijk goede 
staat, alleen de carburateur ontbrak maar deze werd later gevonden op een 
beurs en nadat de motor werd afgesteld en goed liep kon het geheel naar 
de RDW voor de keuring.  
Zijn tweede Franse motorfiets was een Motobécane Z54C 125cc 4 takt 
van bouwjaar 1953. Toen Theo deze motor kocht had de fiets een bruin 
uiterlijk en er moest technisch ook het nodige aan gebeuren. Josien keeg 
ook een bijdrage in het verhaal, zij heeft de kleurstelling van de Moto-
bécane bepaald en het is nu na vele jaren later een plaatje om te zien. Dat 
deze restauratie zolang heeft geduurd is niet zo vreemd, Theo koopt, be-
waart en verkoopt soms weer wat om weer wat anders te kopen. Het zijn 
niet alleen motorfietsen maar ook Solexen, scooters en bromfietsen die 
hun beider interesse hebben. Zo hebben ze met de Solexen, toen de kin-
deren klein waren, al eens de Elfstedentocht gereden met de kinderen 
achterop. Theo deed Josien voor haar veertigste verjaardag een Lambretta 
scooter cadeau, ingepakt in drie dozen. Deze Lambretta Golden Special 
150cc uit 1964 heeft Theo tot in de puntjes gerestaureerd en is een plaatje 
geworden. In 2006 heeft Josien hier de eerste prijs mee gewonnen in Ant-
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 werpen tijdens een Lambretta meeting. Voor zichzelf had Theo ook een 
Lambretta maar deze heeft hij weer verkocht en een Norton 16H van 
1940, in half afgebouwde staat, voor teruggekocht. Deze motorfiets is ver-
der afgebouwd en is nu een van de fietsen waar hij graag op rijdt.  
Een speciale ervaring was ook enige jaren geleden om met de bromfietsen, 
Theo op zijn Berini TS thermomat van 1966 waarvan er volgens Theo 
maar drie zijn in Nederland en Josien op haar Puch Skytrack MV50 van 
1974 op het TT circuit van Assen te rijden tijdens het belevingsevenement 
“BromfieTTs” op dat circuit. Overigens dit evenement vindt dit jaar ook 
weer plaats en wel op 8 juli. Het schuurtje van Theo heeft een leuke afme-
ting er is ruimte om te sleutelen maar al zijn voertuigen kan hij er niet in 
kwijt dus heeft hij ook het een en ander elders gestald. Doordat het 
schuurtje een zolder heeft kan hij zijn reserve onderdelen wel mooi op-
slaan. Sleutelen doet hij vaker met zijn motormaten, dat is gezellig en sa-
men heb je veel kennis. Theo en Josien hebben twee dochters, een twee-
ling, maar helaas geven zij en hun partners niets om al die tweewielige 
speeltjes.  
Theo en Josien, bedankt voor de medewerking en ontvangst.  ◄ 
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Een  “Nieuw gebruik”, het “het Follow –Up systeem” 
Door: Bestuur CFM 

Bij de jaarritten is het gebruikelijk dat er een voorrijder is die de route 
kent en dat de deelnemers aan de rit hem of haar volgen. Dat gaat door 
allerlei omstandigheden nog wel eens fout hebben we de afgelopen jaar-
ritten vaker vast kunnen stellen. Bij een groot aantal clubs wordt gebruik 
gemaakt van het Follow-Up systeem en deze vorm van ritten  rijden wil 
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 het bestuur graag invoeren omdat dit systeem, als iedereen zich aan de 
afspraken houdt, prima functioneert.  ► 

Het “follow-up” systeem gaat als volgt: 
Er is een vaste voorrijder en er is een vaste achterrijder en die behouden 
de hele rit hun positie. Alle overige deelnemers rijden tussen de voor-en 
achterrijder in, allemaal achter elkaar. Men haalt niet in, behalve om de 
voorrijder te waarschuwen. 
De voorrijder en de achterrijder hebben beiden een reflecterend oranje 
(voorkeur) of geel hesje aan. 
 
Bij elke richtingverandering (kruising, splitsing, rotonde, enz.) wijst de 
voorrijder de eerstvolgende motorrijder aan om te stoppen. Die motorrij-
der moet op de aangewezen plaats stil gaan staan. Hij/zij gaat zo staan dat 
er geen gevaar is voor de andere weggebruikers, staat goed zichtbaar in de 
richting van de voorrijder, zodat duidelijk is in welke richting de rit zich 
vervolgt. Hij/zij functioneert zo als een “richtingaanwijzer”. De 
“richtingaanwijzer” blijft staan totdat de herkenbare achterrijder er aan 
komt en sluit dan weer aan in de groep, dus vóór de achterrijder. 

Aandachtspunten 
• Ook al duurt het een half uur of langer, de “richtingaanwijzer” blijft 

staan totdat de achterrijder er aan komt. 
• De voorrijder en de achterrijder hebben beiden een mobiele tele-

foon bij zich, zij maken de telefoonnummers bekend bij de deelne-
mers. 

• Voorafgaand aan de rit houdt de organisator (meestal de voorrijder) 
een briefing over de rit, onder andere met de uitleg over het Follow 
Up systeem en wie voor-en achterrijder zijn, waar de tussenstop/
lunch is, waar het eindpunt is, etc. 

• Bij pech zorgt de achterrijder ervoor dat de voorrijder wordt geïn-
formeerd, bijvoorbeeld door een van de rijders vooruit te sturen, die 
kan de “richtingaanwijzers” (deze blijven ter plaatse) ook informe-
ren. De achterrijder organiseert hulp voor de pechvogel. 

• Rijd zoveel mogelijk in baksteenformatie achter elkaar, zodat je 
verder vooruit kunt kijken. 

• Het tempo van de voorrijder is zodanig dat de groep goed kan mee-
komen, de rijders in de groep moeten geen grote gaten laten vallen 
door te langzaam te rijden. De voorrijder moet goed zicht houden 
op de groep achter hem /haar. 

• Ga als “richtingaanwijzer” zo staan dat je gemakkelijk weg kunt 
rijden wanneer de achterrijder er aan komt. Ga bijvoorbeeld bij T-
kruising en bij rechtsaf bij voorkeur niet aan de overkant staan, je 
moet dan bij het optrekken letten op verkeer dat voor en achter je 
aankomt met alle gevaar van dien. 

• Laat eventueel zijspannen ook meedoen aan het Follow Up sys-
teem. 

• De deelnemers hebben geen oranje of geel hesje aan. 
• De voorrijder/organisator geeft aan wanneer men gaat vertrekken. 
• Alle deelnemers vertrekken met een volle tank.  
 
Zorg voor beschermende kleding. In een aantal landen is het zelfs ver-
plicht om met handschoenen en motorlaarzen/schoenen te rijden. ◄ 
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Beurs van Reims blijft trekken 
Door: Christ de Graaf, Peter Knol e.a. 

Eindelijk is het zover, zaterdagochtend 06.00 uur vertrek vanuit Zeven-
bergschen Hoek naar de beurs in Reims. Een ritje van ongeveer 4 uur 
en rond 10 uur konden we toch nog op redelijke afstand een parkeer-
plaats vinden. We waren zeker niet alleen. En dat was ook te merken bij 
de kassa. Het kaartje kopen was snel gedaan, maar door de terrorisme-
dreiging moet bij de toegang iedere tas gecontroleerd worden. Begrijpe-
lijk, maar al met al een uur verder voordat we binnen waren. 
 
En waar moet je dan beginnen met kijken? Alleen het buitenterrein met de 
handelaren is immens, en dan nog vijf of zes hallen binnen met clubstands 
en verenigingen. 
Alles staat door elkaar, de onderdelen voor auto’s (80%) en  de onderdelen 
die wij zoeken voor onze motoren. En dan waren er ook gecombineerde 
kramen, dus het was telkens goed kijken. Er is voldoende aanbod maar 
ook in Frankrijk hebben ze de prijs van francs vervangen door euro’s. Bij 
sommige stands absurde prijzen, bij andere leuke en betaalbare onderde-
len. Het is dus de hele dag goed uitkijken. Ook de grote handelaren zoals 
Chambrier en Macadam waren aanwezig. 
Maar oh, wat was het druk, er waren vele duizenden liefhebbers. En dan 
kom je toch tussen al dat volk nog twee clubleden tegen. Ook Wim Jans-
sen en Jan Koolen (en zwager)  hadden de rit gemaakt. 
Zoals het Frankrijk betaamd kon ook de inwendige mens met voldoende 
koffie en “vette hap” versterkt worden. Maar de lucht, oa van knoflook en 
andouillette zorgde ervoor dat we sommige tenten links lieten liggen.  
Rond een uur of 3 , met af en toe een klein buitje regen, hadden we het 
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buiten wel gezien. Allemaal hadden we toch wel een en ander ge-
scoord voor een redelijke prijs. Dat geeft toch voldoening. 
Toen nog even bij de clubs kijken. Daar was de drukte enorm, maar 
het waren allemaal auto’s, en af en toe wat scooters of een verdwaalde 
motor.  Na een uurtje moesten we toch alle 4 bekennen dat de ouder-
dom op ging spelen en met stramme spieren zijn we naar de auto gelo-
pen. Nog even 4 uur rijden en rond half 9 weer bij moeders aan de kof-
fie. 
Al met al een zeer geslaagde dag. Christ, Cees, Theo en Roger. ■ 
 
 
Een dagbezoek aan 31eme Salon Champenois du Véhicule de Collecti-
on in Reims is goed te doen als je het maar goed organiseert:  om 
vier uur weg, vooraf E-billets kopen via internet en zorgen dat je 
voor openingstijd (9:30) voor de poort staat. Dan ben je waarschijn-
lijk halverwege de middag wel zo’n beetje uitgekeken en nog op een 
redelijke tijd thuis… 
 
De Salon bestaat uit een buitenterrein met kraampjes en drie hallen 
met exposities van de deelnemende auto- en motorclubs en nog wat 
standhouders die droog willen staan. Wat vooral opviel was dat er 
maar weinig complete of redelijk complete motoren aangeboden wer-
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den, en dat de prijzen fors waren. Naoorlogse Terrots en (tweetakt) Gno-
me & Rhônes voor rond de €2000,-, een 350 Terrot zijklepper voor 
€4200,- (al verkocht) en een Gnome & Rhône kopklepper boxer  plus 
zijspan schuurvondst waar we de prijs maar niet eens van gevraagd heb-
ben… Koopje van de dag was misschien nog wel een Magnat Debon 250 
zijklepper voor €2000,-, maar die was maar 60% compleet… Even waren 
we bang dat íe mee moest in de stationcar, maar Hans zag er toch van af. 
Ook originele onderdelen zijn bij sommige aanbieders dubbel zo duur als 
voorgaande jaren. 
Met dit soort prijzen voor leuke sleutelprojecten is het niet zo gek dat 
mensen andere dingen gaan verzamelen die “ruiken” naar oude auto’s en 
motoren. Emaille reclameborden (€200,- voor een moderne replica, 4 tot 
5 keer dat bedrag voor een originele vooroorlogse), benzinepompen, oud 
speelgoed met wielen, olieblikjes… dat laatste loopt nu ook aardig in de 
papieren. Blikken van maximaal 20 jaar oud zijn voor de beginnende 
verzamelaar leuk, 5 euro per stuk en dan heb je wat. Nostalgische blik-
ken van na de oorlog zijn al gauw 25 tot 50 euro en van voor de oorlog is 
er geen grens aan de vraagprijs. Terrot deskundige Hans zag een origi-
neel Terrot blik staan, jaren twintig of dertig, en vroeg naar de prijs: 
€1000,- monsieur! (zie volgende bladzijde) 
Maar Hans is iemand die uit een krat met tandwieltjes precies de Terrot 
tandwieltjes weet te vissen die vaak nodig zijn, en die een zwaar mishan-
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deld zijklepperblokje meeneemt omdat hij aan de asjes kan voelen dat er 
nog bruikbare delen binnenin zitten… dan nog wat bestellingen op het 
gebied van replica rubbertjes en een paar bandjes voor lichte motoren en 
het was toch weer de moeite waard om de reis te maken. Nog even een 
rondje langs de clubs, waar stokbrood, kaasjes en champagne genuttigd 
werden (door de standbemanning, niet door ons) en waar mooi opge-
poetste voorbeelden van Franse voertuigen opgesteld stonden. Bijzonder 
geval was de Terrot RATT, een legeruitvoering met versterkte voorvork 
en zes wieltjes onder het blok… in plaats van een aluminium bescherm-
plaat? Ster van de show voor ons was een Gnome & Rhône 750X met 
Bernadet zijspan in roomwit. Plaatje! Jan Coen ging nog bijna twijfelen, 
maar de zijne wordt toch echt zwart. Ooit. 
 
Peter Knol (tekst en foto’s) Jan-Coen Dragt (foto) en Hans vd Greft  ◄ 
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Tussen 1914-1918 was er op motorgebied niet veel ontwikke-
ling. De eerste wereldoorlog hield ontwikkeling tegen. Daarna 
kwam de ontwikkeling weer snel op gang. Omstreeks 1920 wa-
ren er in Engeland veel carburateurfabrikanten zoals: AMAC 
(Aston Motors Accessories Corporation ), Brown & Barlow, 
Binks, BSA, Bowden, Thriumph, Villiers, Wex, Stewart en nog 
veel meer. Er was dus veel concurrentie. 
Door: Wim Janssen 
 
In 1928 besloten AMAC, Binks, Brown & Barlow als meest 
toonaangevende producenten te fuseren tot AMAL. Het hoofd-
kantoor werd gevestigd bij Brown & Barlow. De afkorting 
AMAC staat voor Amalgamated Carburettors Ltd. De beste 
ideeën werden verenigd tot een nieuwe serie, waarin het gebruik 
van de conische naald de norm werd. 

Bronzen carburateurs 
De nieuwe AMAC-reeks kreeg de code 4, 5, 6, 26, 27 en 29. 
Type 4 werd onderverdeeld in de nummers  17, 21, 25 met 
doorlaat 21/32, 23/32 of 25/32 inch. 
Type 5 werd onderverdeeld inde nummers 28, 33 met doorlaat 
13/16 of 7/8 inch. 
Type 6 werd onderverdeeld in de nummers 39, 45, 51 met door-
laat 15/16, 1 of 1.1/16 inch. 
De types 26, 27 en 29 waren voor de zwaarste motoren en de 
racerij bedoeld. Deze nummers staan op het jetblok en op het 
huis ingeslagen en behoren hetzelfde te zijn. 
In 1930 wordt een aanvraag ingediend tot wijziging van het oc-
trooi dat was toegekend aan Brown and Barlow. 

Lichtmetaal 
In 1933 werd naast brons ook lichtmetaal spuitgietwerk ge-
bruikt. De nummering wordt dan:  Brons 4 ....Lichtmetaal 74 
enz. 

Luchtfiltering = 2 
Omstreeks 1939 verdwijnen de vier gaten rondom het carbura-
teurhuis naar de inlaat omdat het Ministerie van Oorlog in En-
geland voortaan de mogelijkheid van luchtfiltering eist op ver-
brandingsmotoren. Hierdoor ontstaat er weer een nieuwe reeks: 
er komt een 2 voor.  
No 74 wordt dus 274 enz. 

In 1931 verandert de naam in AMAL Ltd 
Omstreeks 1931 was er nog even de optie om een acceleratie-
pomp in te bouwen, maar die was niet goed uit ontwikkeld en er 
gebeurden ongelukken mee. Bíj slechte montage kon de gas-
schuif blijven hangen. 
AMAL carburateurs kunnen links of rechts uitgevoerd zijn, een 
grote of kleiner vlotterkamer hebben, en een onder- of een bo-
ven-brandstof aansluiting hebben. Ook kan die onder een be-
paalde hoek staan.  

AMAC en AMAL.... Hoe zit dat nou? 

Logo uit een advertentie 1936 

Logo uit advertentie 1924 



16 

 

 AMAL sproeiers hebben schroefdraad 1 BA ( British Associati-
on). De nummers geven aan hoeveel cc (=milliliter) er onder 
vaste condities doorloopt. In het productieproces werd na een 
zeker aantal  geproduceerde sproeiers een ijking gedaan. Je kunt 
dan een exemplaar tegen komen dat nog voorzien is van een íjk 
loodje aan een zijden draadje. Die is dan zeker nieuw en origi-
neel. 

AMAC 
AMAC sproeiers hebben 
schroefdraad BSF ¼ x 26 
t.p.i. De nummers slaan op 
hoeveel duizendste inches 
de boring is. AMAC 
sproeiers zijn inmiddels 
zeldzaam. 
Er is een vergelijkingsta-
bel waardoor met een klei-
ne aanpassing de beter 
verkrijgbare AMAL ge-
bruikt kan worden. Altijd 
beter dan sproeiers opbo-
ren. Doe je dat toch, vijl 
dan het nummer weg. 
AMAC ging dus naast hun 
eigen reeks ook de AMAL 
reeks maken. Dan staat er 
op: AMAC licentie  
AMAL.  

AMAC logo 1924 in Franse adver-
tentie 

Toelichting op  de “AMAL-AMAC jet-table”, zie volgende bladzijde 
De AMAC-nummers zijn productie serienummers. De AMAC-nummers hebben geen relatie 
met maat- of doorstroomsnelheid, de zogenaamde flow rate. De maten stijgen met groter wor-
dende nummers.  
Amal sproeiers werden gekalibreerd op hun “flow” in ml per minuut (cc/min) onder gecontro-
leerde omstandigheden (dus bij bepaalde druk en temperatuur).  
 
De tabel bestaat uit drie bij elkaar behorende reeksen cijfers. In de laatste reeks kolommen 
(rechts) ontbreken de corresponderende sproeiermaten.Amac sproeiers hadden schroefdraad van 
¼ inch bij 26 t.p.i.  Voor sommige nummers is de sproeiermaat in inches opgegeven. 

Op Franse motoren kun je ook carburateurs aantreffen die een kopie van zijn AMAL maar merk-
loos zijn. Deze zijn niet merkbaar slechter of beter. Amal-Fischer 
AMAL carburateurs zijn in licentie ook in Duitsland gemaakt. Deze dragen dan de naam AMAL 
FISCHER. Ze zijn dan uitgevoerd met metrische schroefdraad. 

AMAL namaak 
Let op met het kopen van onderdelen voor AMAL, er is nogal wat namaak in de handel. Niet 
altijd even goed. Als het goed is, staat op een origineel AMAL onderdeel het AMAL logo. En 
naalden behoren voorzien te zijn van een nummer waarvoor ze bedoeld zijn; 4,5, 6, enz. Zonder 
loep lastig te zien. Wel belangrijk omdat afstellen anders wel heel lastig wordt. 
Zoals gewoonlijk vind je op internet ook altijd nog wel wat meer informatie. Dat is ook in dit 
geval zo, zie de fantastische site  
stylson.net/les-carburateurs-amac-amal.html. Voor Styl’son rijders een absolute aanrader omdat 
AMAL, AMAC en Gurtner-modellen worden geschreven voor de diverse motoren. ■ 

Opmerkelijke detaillering in de hoeken, 24 november 1913 
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 AMAL  -  AMAC   “jet-table”  (uitleg vorige bladzijde) 
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Uit: La Revue Motocycliste et Automobile 10 juli 1924 
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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-

Reacties op het nieuwe clubblad 
Mijn compliment voor de nieuwe Peu. Ik heb hem vol interesse gelezen .Ook de mooie kleurfo-
to’s maken het blad zeer aantrekkelijk. Als redacteur van ons eigen clublid  van de Zvmv  “de 
Bougie” weet ik welke moeite en tijd zo’n blad kost. Nogmaals chapeau en ik kijk al uit naar het 
volgende nummer. John van de Warenburg 
Ik heb het vernieuwde clubblad ontvangen en het in 1 ruk uitgelezen mijn complimenten voor de 
artikelen en de fraaie kleuren uitgave!! Erik van der Hoeven 
Proficat met het vernieuwde blad. Het ziet er grandioos uit dit is echt het mooiste clubblad dat ik 
ken. Gefeliciteerd! Henk de Bruijn 
 
De redactie heeft nog veel meer reacties gekregen, mondeling, telefoontjes enz. Fijn dat je zo 
reageert. En ook fijn dat we veel kopij krijgen. Maar we hebben graag nog een extra voorraadje 
liggen. Aarzel niet om wat op te sturen. Mocht je niet handig zijn met taal? Geen probleem, dat 
lossen we binnen de redactie gewoon op. 

Ingezonden 
Aandacht voor Grootmoeders tijd &motoren museum te Nieuwe Niedorp (NH). Beneden 275 
stationaire motoren uit de scheepvaart, landbouw, industrie,  motoren & bromfietsen. Info: 
Motoren-museum.nl 
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Reactie op bezoek Kennisdelendag 
Door: Wim van Lammeren 
Ik wil je laten weten dat ik de deelname aan de Kennisde-
lendag als bijzonder heb ervaren. De ontvangst met koffie 
en gebak was prettig. Evenzeer de ontmoeting met de diver-
se leden van de club. Als opwarmer was daar het kennisma-
kingsrondje wat mij al snel duidelijk maakte dat er veel er-
varing is met zowel zware maar ook lichtere motoren. Ik 
geloof dat ik met mijn 98 cc Monet Goyon wel zowat het 
lichtste motortje heb. Voordeel: blok en versnellingsbakje 
kon in m’n emmertje mee naar binnen. Heb daar de juiste 
info gekregen zodat ik weer verder kan. Het telefoonnum-
mer van Antoon ligt nu op m’n bureau voor “ ge wit ooit 
nie”. 
Heel verrassend ook was de uiteenzetting over het thema 
verzekeren, conserveren, kabels en solderen. Weet nu dat de 
vochtigheidsgraad tussen 50 en 60 behoort te liggen om 
geen uitdroging van de rubbers of roest te krijgen. Verder is 
me ook duidelijk geworden wat benzine doet als dat de hele 
opslag tijd in carburateur en tank blijft zitten. De uitleg over 
solderen en de tekst die na afloop werd uitgereikt was dui-
delijk en verhelderend. 
Kortom: beslist geen spijt dat ik de tocht vanuit Zutphen 
gemaakt heb en zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan het 
bestuur en de  organisatie, de sprekers maar ook aan de 
gastvrijheid van gastheer. Iedereen heeft zijn uiterste best 
een geslaagde ontmoeting te organiseren. 

Te koop gevraagd 
Benzinetank voor een Peugeot P107 van het bouwjaar +-1930 in behoorlijke staat. Ik zoek 
een lekvrije tank en de aansluitingen (schroefdraad en conische koppelingen van de verbin-
dingen tussen de linker- en rechterkant van de tank en de schroefdraad van het benzinekraan-
tje) moeten nog in orde zijn. 
Indien je zo'n benzinetank te koop hebt, gelieve dan contact op te nemen met 
Leo Verhaeren leo.verhaeren1@gmail.com       telefoon +32 49 01 13 501 
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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) 

Te koop 
BMW R65 1979 
BMW R27 1961 
Motobécane 1927 
Motobécane 1953 
Lambretta 1964 
Norton 16 H 1940 

Bromfietsen en Solexen 
Berini TS 1966 
Berini eitje 1953 
Puch Sky Hunter 1975 
2x Solex 1968 
 
Onderdelen en reserve blokken van bovengenoemde motoren en bromfietsen en solexen 
Magazijn met boutjes en moeren 
Losse onderdelen voor motors en bromfietsen. 
Motoren en brommers in goede staat gerestaureerd en gereviseerd. 

Overigen 
Professionele spuit-compressor 220 V, slijpmachine dubbelsteens, lasapparaat 220 V, 
autogeen lasapparaat met toebehoren. Prijzen nader overeen te komen. 
 
Theo en Josien Avontuur    theoavontuur@hotmail.com        (0162) 68.59.49 
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Regelgeving rond invoeren of uitvoeren van “erfgoed” 
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook 
spelregels die gelden voor mobiel erfgoed. Die spelregels worden gehandhaafd door de 
Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van OCW. En als je er even over nadenkt is dat 
ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van onze overheid dat zij zich inspant 
om ons erfgoed te beschermen, maar dan mag de overheid van ons als hoeders van het 
mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden. Toch? 
Door: Fehac 
Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt 
er mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee 
te doen aan een evenement. Of je hebt je voertuig verkocht aan iemand buiten de EU. 
Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel erfgoed tijdelijk of permanent naar het bui-
tenland verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, als het voertuig ouder is dan 
75 jaar èn meer waard is dan € 50.000,= 
Het aanvragen van zo'n exportvergunning is niet moeilijk en kost ook niet heel veel tijd, 
maar het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat scheelt u, en de mensen van de Erf-
goedinspectie, en de Douane, een heleboel werk. Als er een harde BREXIT komt, is ook 
voor het bezoek aan een evenement in Groot-Brittannië een exportvergunning nodig. 
Op de FEHAC-website, LINK, staat precies wat u moet doen bij export. En zijn er vragen? 
Het FEHAC-secretariaat  helpt u graag verder. Te bereiken onder: secretariaat@fehac.nl of 
085-303.46.51. 
Veel CFM-ers zullen zich afvragen hoeveel leden er eigenlijk een motor hebben staan die 
meer waard is dan 50K. Het zullen er niet veel zijn. Toch is het goed om het te weten. Af-
spraken werken altijd twee kanten op. Fehac is immers de instantie die zich de blaren op 
de tong praat naar de overheid om historisch erfgoed te beschermen en te laten rijden.  ◄ 
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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) 
 
12 augustus Aa-Beeckrit 21e int oldtimertreffen start 10.30 uur.  
Neerstraat 9 3960 Beek – Bree - (België) 
 
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) 
 
21 oktober Moto Retro Leuven 9.00 uur. GPS: Brabanthal 1-3001 Heverlee/Leuven (België) 
 
27 oktober “Motorbeurs Barneveld”  Manege Voorwaarts  
Essenerweg 88 3774 CD Kootwijkerbroek 
 
24-25 november Motorbeurs Luyksgestel  Zwarte Bergendreef 1,  5575 XP  9.30-16.00 uur  
 
2 december Retro Moto Aarschot: 10.00-17.30 uur 
Stadsfeestzaal    Demervallei 14, 3200 (België)   retromotoaarschot.be 
 
8 december 27e motorbeurs Ranst 9.00-16.00 uur. 
terrein Moervelden Bistweg (thv nr.11) Broechem (Ranst België) 
 
15 en 16 december Central Classics Houten “ locatie Expo Houten”   
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten (dames gratis toegang)  
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impressie ledenvergadering 
Door: Paul Jonkman 
 

Fehac is opgericht om belangen te behartigen in Den Haag en Brussel.  Dat klinkt ambtelijk, 
het klinkt politiek en misschien klinkt het vooral erg overbodig. Dat is het niet. Fehac probeert 
invloed uit te oefenen op belastingwetgeving, keuringen, milieu. Maar het denkt ook na hoe 
het erfgoed in goede conditie blijft terwijl de meeste kennis over oude voertuigen verdwijnt bij 
het overlijden van de technici die vroeger aan deze veteranen hebben gewerkt. En dan wordt 
het toch ineens heel concreet. Dit zijn ook precies de onderwerpen die volop de aandacht kre-
gen. 

Vergaderen kan ook snel 
De hamerstukken werden er in zo’n snelheid doorheen gejaagd, dat we op een bepaald moment 
25 minuten voor liepen op het tijdschema. Die tijd werd ruimschoots opgemaakt aan interessante 
onderwerpen na de pauze. De Rondvraag werd handig georganiseerd, door vragen in de pauze 
schriftelijk geformuleerd in te leveren. Iemand uit het bestuur las de vraag voor en kon direct 
antwoord geven. Daarbij konden soms ook enkele vragen tegelijk in één antwoord aan de zaal 
worden terug gegeven. 
Mark Nijhof en ik hadden in het begin de belangrijke taak om de Club Franse Motoren in vijf 
minuten te presenteren. Toen het keukenwekkertje afging, werden we met applaus verwelkomt 
bij Fehac. We kregen nadien ook leuke reacties. 

Wat hebben we concreet opgehaald? 
• Een zeer positieve indruk van Fehac, de mensen die het werk voor ons moeten doen en de 

positieve stemming waarin werd gewerkt 
• We waren te gast in het hoofdkantoor van ASR, al een belevenis op zich om daar met je 

motortje voor de deur te parkeren 
• Het bewegend cultureel erfgoed heeft ook een plekje in #europeforculture. Het jaar 2018 

is immers het Europees jaar voor het cultureel erfgoed, iets waar onze motoren dus ook 
onder zijn gaan vallen. We worden dus serieus genomen, dat heeft lang geduurd 

• Er is zorg over het misbruik van de veteranen-regeling waarbij oude diesels (+40 jaar) en 
andere oude voertuigen worden ingezet als regulier vervoermiddel. Dat is slecht voor de 
echte veteranen omdat we willen dat we alle rechten houden. We willen kunnen rijden 
waar we willen en wanneer we dat willen. Milieuzones zijn een rechtstreekse bedreiging. 
Fehac pleit dat we blijvend profiteren van voordelige fiscale maatregelen, die bij echte 
veteranen passen. Een handhaving naar Duits model staat ze voor ogen. Kenmerk daarbij 
is dat het bij wet is vastgelegd dat er sprake is van incidenteel gebruikt! In Duitsland werkt 
men daarom het aparte kentekens, iets waar men in Nederland nog niet aan wil. 

• Men wil motortaxaties via clubs laten verlopen. Twee redenen: in de clubs zit de echte 
kennis en voor leden wordt het voordeliger  en makkelijker. Binnen een club moet een 
taxatiecommissie komen die gecertificeerde mensen levert. Mark en ik vonden dat een 
zeer positieve ontwikkeling. In samenwerking met een beëdigd taxateur kunnen op een 
clubdag dan meerdere motoren in één keer worden getaxeerd. 

• voor het RDW moet er een vooronderzoek plaats vinden als je je motor wilt laten keuren. 
Fehac ondersteunt daarbij als je er niet uit komt. Nieuw is dat ze het niet meer gratis gaan 
doen maar daar een  kleine vergoeding voor vragen. Wist je dat ze die ondersteuning ga-
ven? 

• In de pauze ontmoette ik John Bronker. Die heeft ervaring met het digitaliseren van ar-
chieven van verenigingen. Hij neemt contact met de Club Franse Motoren op. 

•  
Dit is wat we hebben opgehaald in Utrecht. Uiteraard gaat het bestuur hier op broeden en zullen 
belanghebbende zaken in onze ALV en het clubblad worden terug gekoppeld.  ◄ 
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Even voorstellen… Maarten Romar 
Tekst:  Maarten Romar-Ans Vink. Foto Maarten Romar 

Een Franse Motor? Het werd stil thuis aan de eettafel. Enkele jaren 
daarvoor had ik resoluut afscheid genomen van Norton, Ariel en Roy-
al Enfield en  had ik  de overstap gemaakt naar een Moto Guzzi V7 
California. Wat een motor, wat een concept!! Toen ik de V7 voor het 
eerst zag nadat ik al vele jaren motor reed stond ik aan de grond gena-
geld. Dit was hem, Italiaans technisch vernuft verpakt in een niet te 
vatten lompheid. De V-twin was bedoeld als  aandrijflijn voor de Fiat 
500, maar belandde uiteindelijk in een motorfietsframe. Heerlijk zo-
veel motor in een rijwielframe! 
De overgang van Engels naar Italiaans werd binnen onze motorfami-
lie nog wel begrepen maar een Franse motor?? 

Ik wilde een zijklepper, een web vork, een echt vooroorlogs concept, 1 
cilinder, grote klappen. En net als de Guzzi werd ik geraakt door de Ter-
rot,  Frans dus. En ik wist het al, ook Fransen waren technisch vooruit-
strevend en kenden een levendige motor industrie. Alhoewel de HDA in 
1938 met total loss smering wel een beetje ouderwets was. 
Wat ook meespeelt is dat ik al jaren met de motor door Frankrijk toer, ik 
heb in het verleden een ode aan de D-weg beschreven. De D weg is al-
tijd rustig, heeft perfecte bochten en als je op de motor door Frankrijk 
rijdt dan weet je: inderdaad zo heeft onze lieve heer het bedoeld ! Ik heb 
zelfs voor dit doel een geprepareerde Guzzi Nato waarmee ik zowel de 
wegen als de bospaden kan berijden, heerlijk. 
 
Nu zult u zeggen, wie is die vreemde snoeshaan ineens in ons blad, wel-
nu, mijn naam is Maarten Romar. Ik ben 48 jaar oud en naast mijn gezin 
en werk heb ik een niet te stoppen dwangmatige  passie: motorrijden!!! 
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 Zoveel en zo vaak als het maar kan. Daarbij ben ik 75 jaar te laat geboren 
want dit motorrijden doe ik al vanaf mijn 18e op oude motoren, een ge-
boren afwijking zou ik zeggen. Gelukkig weet ik dat ik niet de enige ben. 
Al vele jaren ben ik voorzitter van een motorclub in Noord Holland waar 
alle modellen van merken welkom zijn die voor 1980 gebouwd zijn. U 
begrijpt  ik ben helemaal opgegroeid in de mooie wereld van oude moto-
ren. Nu is het zo dat niet alleen de motoren mooi en belangrijk zijn, maar 
het hele wereldje erom heen , de mensen, de werkplaatsen en de kennis 
die wij met z’n allen hebben over oude motoren ook. Vandaar dat ik mij 
ook direct aanmeldde voor de Franse motorclub. De Terrot die ik nu bezit 
staat nog in zijn eerste verf uit 1938. Technisch is het blok helemaal uit 
elkaar geweest. Je zou kunnen zeggen dat het blok min of meer overleden 
was. Binnen onze club hebben wij een motorendokter: Rob Schol. Hij 
heeft het blok weer tot leven laten komen. Rob maakt bijvoorbeeld ook 
zelf nieuwe lagers en is specialist in het modificeren van de Ariel Square 
Four. Ik denk dat iedereen binnen de Franse motorclub ook wel weet dat 
dit een behoorlijk gecompliceerd blok is. Enfin, het blok is goed, rijwiel 
gedeelte is nagezien en de banden zijn nieuw.  
Hoogste tijd om te gaan genieten van een echte Franse motor! ◄ 

Geschiedenis van de website van Monet & Goyon 

Via de website van de CFM komt de redactie in contact met “Mich”. 
Hij reageert op een artikel in Peu 104 over de Monet Goyon van Henk 
Verwoerd. De extra informatie die we van hem ontvingen is het lezen 
waard. Hier zijn relaas. Het begint met een compliment dat we maken  
over de Franse website over Monet Goyon.  
 
Mich geeft aan dat deze oorspronkelijk was opgezet voor het Franse le-
zerspubliek monet-goyon.net 
De site is opgericht in 2005, door een goede vriend Eric, Parijzenaar, in-
genieur informatica, naar aanleiding van de erfenis van zijn grootvader, 
van een oude Monet-Goyon motorfiets, die hij graag in ere had hersteld, 
maar waarvan niet aan de nodige info geraakte. Zo ben ik met hem in 
contact gekomen en op eigen houtje beginnen speuren naar info over het 
merk Monet Goyon. 
Samen hebben wij deze site opgebouwd, waarbij Eric de site inrichtte en 
ik de verspreide info bijeenzocht, geduldig rangschikte naar jaar en mo-
del en indien nodig, vertaalde naar het Frans. Via deze site dienden zich 
andere bezitters met oude motoren van het merk Monet Goyon, elk met 
legio vragen voor info over het merk en zo zijn de club (171 betalende 
leden) met zijn forum ontstaan. Gezien mijn talenkennis (de meeste Fran-
sen waren destijds nog ééntalig frans, met noties van Engels) heb ik heel 
wat verspreide info over het merk Monet Goyon kunnen opduikelen in 
Europa, van Noorwegen, het voormalige Oostblok tot Engeland en Portu-
gal toe en ook uit Amerika en Australië. Soms was ik er soms zelfs over 
verwonderd, dat de info over dit merk zo ver verspreid was. 
De wereldwijde correspondentie van en naar de club, werd door mij ver-
zorgd, waardoor de club veel verloren info heeft kunnen recupereren. 
Even wat uitleg hierover. Het Merk Monet Goyon is zoals vele Franse 
motormerken in 1957 ter ziele gegaan en de leegstaande fabriek in Ma-
çon is afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Alle archie-
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 ven zijn daarbij verloren gegaan en ook de departementale archieven 
(diensten uitreiking nummerplaten, waar veel beschrijvende info over 
oude merken en motoren terug te vinden was) zijn bij de overgang naar 
de digitale verwerking van deze diensten, niet meer ingevoerd in het 
nieuwe systeem. Daarom is het monnikenwerk op deze site zo waarde-
vol. Daar heeft de hele club zich destijds mee voor ingezet. 
Spijtig genoeg is de club en het forum, door interne meningsverschillen 
over het beleid, ontbonden. Eric, de eigenaar van de site, heeft alle verg-
aarde kennis die de site bevat daarna publiekelijk ter beschikking gesteld. 
Dat s een beslissing waar ik achter sta, want dergelijke info moet vrij zijn 
voor alle liefhebbers van oude motoren. 
 
Deze site is origineel opgebouwd rond het merk Monet Goyon, later 
kwam er het legendarische zustermerk Koehler-Escoffier erbij, door Mo-
net Goyon overgenomen in 1929. Koehler-Escoffier, opgericht in 1912 
was van het begin hoofdzakelijk een merk voor de racerij (daarom de 
overname door Monet Goyon in 1929) en heeft nooit grote oplages ge-
kend, maar wel veel wanbeheer en geldgebrek... 
Je vindt er buiten de volledige geschiedenis van beide merken, alle mo-
dellen van Monet-Goyon en Koehler-Escoffier, gerangschikt naar 2- en 4
-takt motoren en vooroorlogs (tot 1945) en naoorlogs (vanaf 1945), waar-
bij links gedetailleerde info over de constructie en afstellingen van elke 
motorfiets en motorblok met ernaast rechts een afbeelding. Klik je op die 
afbeelding, dan krijg je van elk model, nog een waaier van andere foto's 
te zien, die soms een duidelijker beeld geven van sommige verbeteringen 
aan sommige modellen. 
Via de link oldtimermoto.nl van jullie clublid Grietje Flap-Westerhof en 

haar vader Henk corresponderen Grietje en ik al jarenlang en ik help haar 
bij gelegenheid met de vertalingen van info over Franse motoren , die zij 
zelf , moedig probeert zelf op te lossen , maar die zij gezien de moeilijk-
heid van de Franse taal, nooit zelf kan bolwerken. Zelfs ik, die de taal op 
school heb aangeleerd gekregen en er met mijn contacten in Frankrijk 
nog jarenlange ervaring kan aan toevoegen, moet soms nog zoeken, om 
het juiste begrip te vinden om te omschrijven. Frans heeft zo een rijkdom 
van nuances in zijn expressie .... 
Zoals ik hogerop al zei, alle info staat op de site en is al in zekere mate te 
begrijpen. Komt de lezer er echt niet uit, laat me dan iets weten. ◄ 
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Nieuwe brandstoffen, hoe helpen ze ons emissie te beperken? 
Door Shell wordt gesproken over een nieuwe brandstof GTL (Gas to Liquid), die ze als alterna-
tief voor diesel op de markt brengt. Deze synthetische brandstof kan zonder aanpassingen aan de 
motor in diesels gebruikt worden en is veel schoner dan de traditionele brandstof diesel. Het 
wordt nu vooral gebruikt in de watersport en gemeentelijke wagenparken en er zijn een beperkt 
aantal pompen met GTL in Nederland. Shell zegt dat ze de enige is die een dergelijk product 
maakt. 
Onze veteranen rijden niet op diesel. Maar het geeft wel een richting aan waarin de brandstoffen 
zich gaan ontwikkelen: milieuvriendelijker oorsprong en vriendelijker voor het klimaat. We wil-
len immers wel blijven rijden. Via de Fehac worden we uitstekend op de hoogte gehouden. 

Verhaal met het “rechts 1-vingersysteem” 
Herman Frankot uit Sappemeer is twintig jaar lid van onze vereniging. Helaas is door een her-
seninfarct motorrijden onmogelijk geworden. Volledig herstel zit er niet in. Daardoor zal hij af-
stand moeten doen van zijn verzameling motoren. Gelukkig werkt zijn zoon aan de afbouw van 
de Monet & Goyon uit 1929. Zo blijft er iets tastbaars in de familie. Na het revalidatiecentrum is 
Herman nu weer thuis. Beste Herman: we hopen op zo’n herstel dat je weer je draai kan vinden 
in de nieuwe situatie. Indien nodig is de vereniging graag bereid om mee te denken of om je ad-
vies te geven. 

Foto uit: Le journal de Saône-et-Loire 5 april 2018. Monet & Goyon S6VU 1929 
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 Deelnemers CFM-ers in Gees en Veenhuizen 

Bij de Rrit Rondom Gees en de Horse Power Run te Veenhuizen in 
Drenthe in het weekend van 21 en 22 april 2018 waren enkele CFM-
ers aanwezig. Een prachtige ervaring als je nog niet eerder een derge-
lijke historische rit van dichtbij hebt meegemaakt. 
Door: Ans Vink 
 
Voor degenen die deze ritten niet kennen: de deelname in Gees is toege-
staan voor motoren tot bouwjaar 1915 en de rit vindt plaats op zaterdag. 
Direct daaraansluitend vindt zondags de De Horse Power Run plaats. 
Deze rit start bij het gevangenismuseum te Veenhuizen en je kunt in-
schrijven met motoren tot 1920.  
Het is een internationaal gebeuren de deelnemers komen uit Engeland, 
Duitsland, België en Frankrijk en misschien ook nog uit andere Europese  
landen. De ritten worden verreden zoveel mogelijk landelijke weggetjes. 
Dergelijke paden zijn er in het Drentse landschap voldoende te vinden. 
Het gaat de heren en dames niet alleen om het rijden, op de diverse 
mooie pauzeplaatsen wordt er voldoende tijd genomen om nieuwe con-
tacten te leggen of bij te praten onder het genot van een drankje en ‘n 
versnapering. 
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 Er was veel moois te zien. De oudste motor was een Clement model B 
143cc van bouwjaar 1901 bereden door een Oosterbuur. De Franse deel-
nemers hadden de volgende motoren meegebracht. Jean, een Peugeot 
Moto Légère 330 cc van bouwjaar 1911, Denis, een Terrot Motorette 
No3 320 cc van bouwjaar 1914 en Matthias een René Gillet Grand Tou-
risme 600 cc van 1906, alle drie dans son jus. 
Ik heb drie CFM-leden gespot, misschien waren er meer. Mijn excuus 
als ik je niet als lid van de CFM herkend heb. Ben (links) reed mee op 
zijn prachtige gerestaureerde Griffon van bouwjaar 1913 en Henk 
(rechts) op zijn Terrot Motorette 3 Armee dans son jus. Jan-Willem 
was er met zijn Thomann. Hij voldeed weliswaar niet geheel aan de ei-
sen wat het bouwjaar aangaat (van begin 1920) maar dat hebben ze maar 
door de vingers gezien. Alleen het is niet gelukt hem met de camera te 
spotten. Verder waren er vele mooie machines te bewonderen een kleine 
greep uit het assortiment; Peugeot V twin 500cc , Georges Richard 
310cc van 1904 (zie afbeeldingen),  Humber Tourer 500cc van 1909, 
maar eigenlijk veel te veel om op te noemen. ◄ 
Deelnemers geanonimiseerd 

Lichte motorfietsen, identiek aan Austral, werden ook geproduceerd onder licentie van Rochet-Bruneau/Société 
Industriel Albert. Namen waaronder deze licentie werd gebruikt: Rochet, Georges Richard, SIA, Excelsior, 
Roland en Regina. Hier een Georges Richard met het klavertje 4 op de tank. 

Georges Richard was gevestigd in Parijs en maak-
te in 1896 zijn eerste auto. In 1903 kreeg hij een 
ernstig ongeluk tijdens de rit Parijs-Madrid. Zijn 
plaatsvervanger-directeur ontsloeg hem in 1905. 
Met geld van baron Rothschildt werkt hij al vanaf 
1904 aan een nieuw merk: UNIC.  Op de afbeelding 
de Unic J3 uit 1919, een  viercilinder SV. 
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Een impressie van de Moto Retrobeurs te Wieze (België) 
Bij onze zuiderburen zijn verschillende beurzen te bezoeken. Een van die beurzen is de beken-
de Motorbeurs in de Oktoberhallen te Wieze die plaatsvond op 10 en11 februari 2018. 
Door: Ans Vink. 

Het parkeren op het terrein 
werd in goede banen geleid 
door de parkeerwachters. Het 
toegangskaartje kocht je bij 
het mobiele kantoortje buiten 
het gebouw waar ook al de 
eerste standhouder stond 
(Jeckel) met zijn banden. 
 
Wanneer je de Oktoberhallen 
binnenkomt passeer je in de 
hal eerst allemaal prikborden 
met advertenties van motoren 
en werden er mooie affiches 
te koop aangeboden van beur-
zen en evenementen. De 
beursruimte zelf bestaat uit 
twee hallen en een klein bo-
vengedeelte. 
 
Wat Moto Retro Wieze ook 
als bijzonderheid heeft is dat 
men elk jaar een merk of be-
paalde groep motoren onder 
de aandacht brengt op een 
grote stand. Dit jaar waren het 
de BMW klassiekers van 
1969 tot en met 1995. 
 
De beurs zelf heeft aardig wat 
te bieden zoals  contactpun-
ten, bougies en ook nog veel 
meer aardig oud materiaal 
zoals zadels, dynamo’s, hand-
grepen en nog veel meer. Het 
Franse materiaal ligt zeker 
niet voor het oprapen maar 
met een beetje geluk en een 
goede speurneus vindt je nog 
wel wat bruikbaars.  
 
Complete Franse motorfietsen 
waren er niet veel. Wel zagen 
we nog een Dollar uit de der-
tiger jaren te koop. ◄ 
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 Museum Louwman Wassenaar 
"Ook liefhebbers van design, kunst en geschiedenis kunnen hier hun hart ophalen." 
Het Louwman Museum is een museum voor historische auto's, koetsen, en motorfietsen in 
Den Haag. Auto’s motoren, architectuur en industriële kunst van topklasse. Bijna een ver-
plichting om er kennis van te nemen!      Samengesteld: Paul Jonkman 

Geschiedenis 
De verzameling van ruim 250 auto's is vanaf 1934 bijeengebracht door twee generaties Louw-
man. Het begon met de aanschaf van een 20-jarige Dodge door Dodge-importeur Pieter Louw-
man, de vader van de huidige eigenaar. In 1969 werd de collectie van Geerlig Riemer, in 1930 
oprichter van het Instituut voor den Autohandel en het Automuseum uit Driebergen-Rijsenburg, 
overgenomen. 

Nationaal Automobiel Museum 
De huidige eigenaar Evert Louwman is importeur van Lexus, Toyota en Suzuki. Hij verhuisde 
de collectie in 1969 naar Leidschendam waar hij het Nationaal Automobiel Museum opende. In 
1981 verhuisde de collectie naar een nieuwe locatie op het terrein van importeur Louwman & 
Parqui in Raamsdonksveer. Op 18 april 2003 werd de naam Louwman Collection aangenomen. 
Op 3 juli 2010 werd de nieuwbouw van het Louwman Museum in Den Haag geopend door ko-
ningin Beatrix. 

Bijzondere architectuur 
Het Louwman Museum is ontworpen door de Amerikaanse architect Michael Graves. Het heeft 
drie etages en ruim 10.000 m² expositieruimte. De hal is ruim en hoog, waarbij de nadruk 
meer ligt op de architectuur dan op de auto's. Landschapsarchitect Lodewijk Baljon ontwierp 
de inrichting van het park rondom het gebouw.  

Collectie 
De collectie is internationaal georiënteerd en bestaat uit ruim 230 automobielen, waaronder een 
van de oudste overgebleven automobielen ter wereld, een De Dion-Bouton et Trépardoux uit 
1887. Ook toont het museum de enige overgebleven Eysink, en een groot deel van de 15 thans 
nog bestaande exemplaren van het Nederlandse merk Spyker met het originele hekwerk van de 
in 1993 afgebroken fabriek. 
Ook aanwezig de Humber van Winston Churchill en een Mercedes-Benz van keizer Wilhelm II. 
Verder is er een aantal Bugatti-automobielen en zijn er meubels naar ontwerp van Carlo Bugatti 
en sculpturen gemaakt door Rembrandt Bugatti. 
Aandacht voor de Aston Martin waarin James Bond reed in de film Goldfinger, een Cadillac van 
Elvis Presley en een prototype DAF 600 uit 1957. 
 
Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag € 15,= (met museumkaart gratis)  louwmanmuseum.nl 
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Dezelfde motor als op de voorpagina, een Terrot FST 3 CV tweetakt “Tourisme”. De motor is verrassend com-
pleet. Wel ontbreekt in ieder geval een kettingscherm naar het achterwiel. 



36 

 

 


