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Keuring van deze mooie Terrot 
 
Nadere kennismaking met twee CFM-ers 
 
In het schuurtje van Henk van der Veen  
 
Het merk Styl’son nader bekeken 
 
Rendez-vous 19 januari   /   Kennisdelendag 13 april ! 
 
Clubweekend en Jaarrit 13 - 15 september Vorden 
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Kanttekeningen  
Wat dingetjes in een kleine 
verpakking. Vat het maar 
op als wat bebabbel aan de 
stamtafel.  
 
Wist je dat het erg makkelijk is 
om direct van je motorverzeke-
ring af te komen? Schors je 
motor enkele dagen. Dat kost je 
€ 25 euro. Daarna kun je bij 
elke maatschappij direct een 
nieuwe verzekering afsluiten. 
Schors wel op een slim mo-
ment. De no-claimkorting wordt 
per jaar opgebouwd. Wel een 
beetje sneu als je de motor 
schorst na 11 maanden van het 
lopende jaar. 
 
De elektrificatie van vervoer lijkt 
zich definitief door te zetten. 
Een makkelijke methode waar-
op koopwaterstofslurpende 
voertuigen worden ontmoedigd,  
is door ze eenvoudig de toe-
gang tot veel centra te ontzeg-
gen.  
 
Batterijen worden gemaakt met 
Lithium. Ik ben benieuwd of  de 
noodzakelijke hoeveelheid 
daarvoor beschikbaar is. Hoe-
ven we de olie niet meer te ha-
len in het midden oosten, voor 
de Li komen we in hartje Afrika 
terecht. Dat hebben de chine-
zen in ieder geval goed begre-
pen. 
 
Criminele motorclubs worden 
verboden. Dat is niet gek. Maar 
als actief lid van de CFM heb ik 
nooit het gevoel gehad dat er 
een negatief beeld rond onze 
club hangt door deze trieste  
berichtgeving. Wel merk ik de 
laatste jaren bij mensen zicht-
bare ergernis als je door een 
klein dorpje heen rijdt. Daar is 
niet alleen bewondering meer. 
Maar dat komt volgens mij niet 
door het negatieve imago van 
motorrijders maar door het af-
wijkende (hardere) geluid en de 
geur (stank zoals je wilt) die we 
veroorzaken. Zelf vind ik een 
draaiende motor wel lekker 
ruiken. Als ik er maar niet ach-
ter een rokende klassieker hoef 
aan te rijden.  Stampende kop-
pijn!             Paul 

Colofon 
‘Un Peu de Tout’ is een uitgave van de Club Franse Moto-
ren en verschijnt  vier maal per jaar.  Het informeert le-
den over actuele zaken, over techniek en historie. Cluble-
den 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 06-53.43.96.29 daanwithagen@gmail.com 
 
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. 
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Op de Voorpagina 
René Wesselius vertelt z’n ervaringen over de keuring van 
deze Terrot F. Geen wonder dat de keurmeester wel 
“gelooft” dat alles dik in orde is. (zie blz. 15) 
 
Achterkant: 
Advertentie in La Revue Motocycliste et Automobile 25 juli 
1924 van deze Belgische motorfiets! 

Redactioneel 
“Hello Houston, we've had a 
problem” 
 
Dat zei de commandant uit de Apol-
lo 13 tegen het grondpersoneel na 
een incident. Het bleek later dat er 
twee zuurstoftanks waren ontploft. 
De problemen waren nog lang niet 
voorbij, over een oplossing werd 
nog niet eens nagedacht.  
Later is de geschiedenis gewijzigd 
en is in de film te horen: “Hallo 
Houston, we hebben een pro-
bleem”.   
 
En zo is het op dit moment ook met 
het clubblad. Zijn er problemen? Ja,   
die beginnen zich nu te openbaren. 
Een aantal vaste bijdrages zijn ko-
men te vervallen, helaas  onder 
andere door het overlijden van Wim 
Janssen. Schrijven voor dit blad 
vond hij geweldig. Hij leefde zich er 
helemaal in uit. 
 
Zo goed als Wim dat kon, dat is 
lastig te evenaren. Maar Ans Vink 
en ik doen toch het dringende be-
roep op je om wetenswaardighe-
den, foto’s en projecten met ons te 
delen. We genieten er allemaal van. 
Paul / Ans 

Adverteerders 

Contributie 
Dit jaar geen briefje in het clubblad met de oproep om de 
contributie te betalen. Dit jaar is dat verzoek per e-mail 
verzonden. Tip: maak van uw contributie een automati-
sche betaling van. 
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Wens 
Bij deze wens ik jullie allen een gezond en gelukkig 2019 

 
Jeannette Dorland  (jeannettedorland@kpnplanet.nl) 

Te koop (geweest) 
Een clublid stuurde onderstaande foto voor een advertentie naar de redactie. In een setje van in 
totaal vijf foto’s kon goed bekeken worden wat de koopwaar inhield. De egaal verroeste motor, 
ogenschijnlijk niet helemaal compleet, verbergt misschien wel haar schoonheid voor de ongeoe-
fende kijker. Daarom aan de lezer de vraag: is het wat je ziet of zit er meer achter verscholen? 
Veel lezers zullen zich natuurlijk ook bedenken dat de relatieve schoonheid gekoppeld is aan de 
relatieve prijs van het gebodene. Over de prijs wordt niets gezegd, dat is iets tussen koper en ver-
koper en dat is ook niet bekend bij de redactie. Op blz. 31 de conclusie van de redactie! 
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 Delen en verbinden 
Terwijl ik dit schrijf zie ik de bladeren op de straat in hoopjes bij el-
kaar waaien en bedenk me dat het motorrijden even wordt opge-
schort. Het jaar 2018 is op haar eind. Een jaar met voor mij en ook 
veel CFM-leden herinneringen aan mooie momenten van samen rij-
den en of restaureren. Het is ook een jaar van verlies van dierbaren 
geweest.  Een jaar waarin Frankrijk het einde van la Grande Guerre 
à 1914 – 1918 herdacht. 
 
Door: Daan Withagen, voorzitter 
Bron foto: terrot.club.pyreneen.free.fr/terrot-armee 
 
In Nederland hoor ik de eerste berichten over herdenkingen over 75 
jaar bevrijding van de 2e wereld oorlog. Bij motoren in relatie tot oor-
log kom ik in mijn omgeving vaak niet verder dan de WLA/Liberator, 
BMW of Zündapp. Tot ik enkele jaren geleden een beurs van Houtland 
Veteranen in Roeselaere bezocht wist ik niet dat ook Franse merken 
motoren voor de krijgsmacht gemaakt hebben. Ik zag er groene moto-
ren van Peugeot en de boxer van Gnome & Rhône. Op de zolder van 
mijn garage heb ik nog het kader staan van een groene Motobécane.  
 
Het doet me afvragen hoe het gesteld is met Franse motoren uit de 
krijgsmacht of politie in het bezit van onze CFM-leden. Nu we in 2019 
niet op de Beurs van Rosmalen te zien zijn, is het wellicht een aardige 
gedachte om eens wat motoren tentoon te stellen in de volgende Peu de 
Tout. Kortom, heb je als clublid een leger- of politiemotor van Franse 
origine, stuur er een leuke foto van naar onze Peu-redactie met een kort 
verhaaltje erbij, zodat we binnenkort een mooi artikel met verschillende 
motorenkunnen bekijken, kennis kunnen maken met de verhalen erach-
ter en daar op die manier van kunnen genieten. Wat is er mooier dan 
het met anderen delen van je passie? 
 
Ik krijg regelmatig vragen van mensen om toegang tot de besloten 
CFM Facebook groep. Wanneer blijkt dat iemand geen lid is, dan stuur 
ik een bedankje voor de interesse, informeer over de beslotenheid van 
de groep. Ik schrijf dat als ze een vraag hebben, we wellicht kunnen 
helpen en dat mogelijk een lidmaatschap aantrekkelijk is. Een man had 
wel een vraag, maar ook een zekere terughoudendheid. Hij wilde zijn 
Motoconfort in een andere kleur restaureren dan het originele Marron, 
maar wist niet goed of CFM of een club is die daar wat soepel op rea-
geert. Dat deed mij bedenken “wat is nu 
origineel”? Zeker daar waar de te restaure-
ren motoren die we nu nog vinden vaak zelf 
al samengestelde motoren zijn. Ik hoop dat 
deze enthousiaste motorrijder na ons ge-
sprek zijn weg naar CFM weet te vinden. 
Immers als een ding ons bestaansrecht be-
paalt is het toch wel de mate waarin we in 
staat zijn om liefhebbers van Franse moto-
ren met elkaar te verbinden. 
 
Ik wens ieder een mooi 2019 met heel veel 
delen en onderlinge verbinding.  ■ 

Terrot FLG TT, een militaire uitvoering (met  rollen onder het blok) 
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Mijn vader was een BMW man en dit heb ik natuurlijk ook meegekre-
gen, zo heb ik een BMW Donkelaar R69S met Steib TR500 zijspan, 
twee stuks BMW R50 en een BMW R100RS (nieuw gekocht door mijn 
vader in 1976) en een BMW K100RS. De drie eerst genoemde moto-
ren liggen helaas nog wel in onderdelen. 

Spontane aankoop 
Vreemde eend in de bijt is misschien dan ook wel de Peugeot P108, dit 
was een bijzonder spontane aankoop bij een handelaar bij ons in de 
buurt. Deze motor sprak mij aan omdat deze bijzonder onverprutst en 
compleet was. Maar ook omdat ik altijd al een vooroorlogse motorfiets 
wilde hebben, de Peugeot is van bouwjaar 1928 en is nu bijna twee jaar 
in mijn bezit. Het verhaal wilde dat hij al sinds de tweede wereldoorlog 
stil staat, hij komt uit Frankrijk en er zit bijna geen verf meer op maar 
is nergens verrot. Er zit geen kenteken bij en de motor loopt nu niet 
meer, bij de handelaar hebben ze hem overigens wel even laten lopen. 

De "heb" is belangrijker dan het rijden... 
hoewel we wel hebben besloten om de motor rijklaar te maken. Hier-
voor leek het mij handig om een achterdeur te hebben in de vorm van 
de Club Franse Motoren. De grote uitdaging is om de motor zo authen-
tiek mogelijk te houden en dat eventuele toegevoegde onderdelen niet 
uit de toon vallen. De motor wordt dus niet gespoten. 
Wanneer ik de motor rijklaar heb lijkt het mij wel leuk om een paar 
ritten te rijden, wel of niet in clubverband!  ■ 

Even voorstellen… Marten Koudenberg 
Ik ben Marten Koudenburg, 44 jaar en samenwonend met mijn vriendin Miranda, samen heb-
ben wij twee dochters en een zoon. Wij wonen in het noorden van Friesland in Oosternijkerk. 
In mijn dagelijks leven runnen wij een bedrijf waar wij landbouwmechanisatie en machine-
bouw werkzaamheden uitvoeren. 
Tekst en foto:  Marten Koudenberg, kleine foto:  

Zo zou een gereedschaps-
koffertje er uit moeten 
gaan zien… 
carandclassic.co.uk 
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CFM agenda 
 
Rendez-vous CFM Nieuwjaarsreceptie: fam. Seesing 19 januari 2019 vanaf 11 uur. 
 
 
Kennisdelendag CFM (gewijzigde datum) 13 april 2019. Vol is vol. (max. 20 personen) 
 Onderwerpen (onder voorbehoud): 
 Krukas balanceren 
 Oliepompen 
 Ontroesten 
 Ideeën altijd welkom. Veel ruimte om eigen ervaringen te delen. 
 
 
Maison Ouverte Oosterhout 22 juni 2019 
 
 
Clubweekend en Jaarrit CFM 13- 15 september 2019 (Vorden) 
 Organisatoren Cor en Joke Seesing (info blz. 8) 
 
 
Nationaal Veteraan Treffen Woerden 21 september 2019 
 
Algemene Ledenvergadering Kootwijkerbroek 26 oktober 2019 

Tweede Rendez-vous bij familie Seesing 
Vorig jaar is afgetrapt met de eerste rendez-vous bij de familie van Osenbruggen. Ros-
malen zal anders zijn dan andere jaren. Tijdens de jaarververgadering van de CFM is 
aangekondigd dat door verbouwingswerkzaamheden in Rosmalen de Nieuwjaarsbijeen-
komst daar niet door kan gaan in 2019. De beurs zelf gaat trouwens wel gewoon door. 
De CFM is er niet bij. 

 
Toen werd er geopperd om het nieuwe jaar niet zomaar te laten passeren. Er werd ge-
vraagd voor een alternatief en zo hebben wij ons aangeboden om de  
 

Nieuwjaarsreceptie te houden op 19 januari 2019 bij ons thuis. 
 

Eeltinkweg 3 7021 kJ Zelhem; vanaf 11.00 uur van harte welkom 
 

Graag een belletje of een berichtje als je komt, dat is makkelijker. 
voor de verzorging van de inwendige mens. 

 
                 Vriendelijke Groeten  
                Cor en Joke Seesing 

                 (0314) 64.13.22 of 06-22.14.52.20 
                   corseesing@gmail.com 



8 

 

 

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-

Clubweekend en Jaarrit CFM 
Cor & Joke Seesing zijn al enthousiast met de eerste voorbereidingen begonnen en delen 
alvast de volgende informatie met je: 
 
Het is misschien nog wel vroeg maar noteer alvast: 13 t/m 15 september 2019 
 
Clubweekend in de achterhoek vanuit Vorden, op de grens met Hengelo (Gld). Er wordt ge-
zorgd voor een een leuke camping met een wijngaard als achtergrond. En wat toch vooral 
leuk moet zijn: in plaats van Franse wijngaard kan men ook eens een Achterhoeks wijntje 
proeven uit de eigen wijngaard en eventueel voor de niet-liefhebbers is er ook een Achter-
hoeks biertje. En als dat nog niet genoeg is kan men altijd nog een WOG nemen. 
 
Wij hopen weer een paar mooie ritten uit te zetten op zaterdag lange rit en op zondag weer 
een korte rit. Wij zullen er alles aan doen om het iedereen naar de zin te maken om daarna 
weer tevreden huiswaarts te keren wij hopen weer op een mooie op komst. 
 
In de volgende Peu de Tout volgt meer informatie. 
Camping Elanova minicamping, Bleuminkmaatweg 1, 7251 MS Vorden 
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Peugeot terug in de motoren met de PX2 
Bron: Moto73 
Twee motorfietsen met Peugeot op het motorblok. In werkelijk-
heid zijn de blokken gebouwd door Mojo, dat dan weer van het 
Indiaase Mahindra is. En Mahindra is voor 51% eigenaar van 
Peugeot Motorcycles. 
 
Mahindra brengt dus een Peugeot met een Mojo-motorblok. De 
P2x is er in een 125cc Roadster variant en een 300cc Café-
racer uitvoering. Het zijn waarschijnlijk geen conceptmodellen. 
Ze stonden in het najaar in Parijs al met een vijf inch TFT-
dashboard met bluetooth connectiviteit, LED-dagrijverlichting, 
upsidedown-voorvork, dubbele schokbrekers met piggyback 
reservoir achter en wave-remschijven. Klaar voor straatgebruik 
stonden ze op de beursvloer. Het lijkt erop dat de ‘Fransen’ ver-
gevorderde plannen hebben. 

Gitane Elegance 
Naar aanleiding van het artikel in 
Clasic & Retro wil ik u te koop 
aanbieden een gerestaureerde 
Gitane Elegance 98cc bouwjaar 
ca 1953. 
 
In het Classic & Retro magazine 
stond een foto en een klein re-
dactioneel verhaal over het mu-
seum “le Boisseau” van Rien 
Neels in Oosterhout. Rien gaf 
aan dat hij vooral op zoek was 
naar de minder bekende merken 
en niet naar Peugeot en Terrot. 
Daarom biedt ik u deze motor via 
de website van de Club Franse 
Motoren aan. Mogelijk is er be-
langstelling voor binnen de ver-
eniging. 
 
(note: iets waar de redactie niet in 
bemiddelt, maar bij wijze van uitzon-
dering wel publiceert) 
 
Volgens de encyclopedie van 
Tragatsch heeft Gitane vanaf 
1953 tot begin zestiger jaren 
motoren gebouwd. In de eerste 
jaren werden vooral Mistral in-
bouwmotoren gebruikt van 49 tot 
173cc. 
Van de uitvoering die ik in mijn 
bezit heb, de Gitane M98 Ele-
gance heb ik alleen een folder 
kunnen vinden van een motor-
beurs waarop deze motor werd 
geëxposeerd. 
Naar mijn weten is dit model 
gemaakt van 1953 tot 1956. 
De kleurstelling is de originele 
kleur. Die was nog te achterha-
len aan binnenzijde voorvork. De 
transfer is door Jos Pelders ge-
maakt met als model en kleur-
stelling de originele transfer nog 
op de tank aanwezig. 
De motor was compleet op de 
zijbeplatng na, maar ook deze zit 
er weer op. 
Als motorblok is gebruik gemaakt 
van een Mistral 98cc blok met 
twee versnellingen. 
 
Jan Bosveld is zeer geïnteres-
seerd in dit blokje omdat het ont-
breekt in zijn verzameling hulp-
motoren. 
Naast deze info stuur je enkele 
foto’s van het motorfietsje en de 
genoemde folder 
 
Fred Tijs 
fredtijs@gmail.com 
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Bestuursdata van de Club Franse Motoren 
 
 
 
Beurs & Algemene Ledenvergadering CFM Kootwijkerbroek 
26 oktober 2019 
 
U bent van harte uitgenodigd om de Jaarvergadering bij te wonen. 
Er is tevens gelegenheid om het lidmaatschapsgeld te voldoen. 
In het oktobernummer is een kortingsbon toegevoegd in het clubblad. 
 
 
Sluitingsdata kopij ‘Un Peu de Tout’ 
13 februari    1 juni     1 oktober     1 december (te laat? overleg met redactie naar mogelijkheden) 

Het bestuur vergadert: 
13 maart   5 juni   2 oktober    20 november 
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In het schuurtje van... Henk van der Veen 
Waar de bezoekjes aan de verschillende motorevenementen al niet goed voor zijn. In april 2018 
troffen we Henk als deelnemer op de Horse Power Run aan. We spraken met hem af om te bellen 
als we weer een keer in zuid west Drenthe zouden zijn om hem dan in zijn woonplaats Ruiner-
wold te interviewen voor in het schuurtje. 
Door: Ans en Peter Vink 

De afspraak werd gepland voor maandag 18 juni 2018 om 
14.00 uur. De rit naar Ruinerwold was zo’n 15 kilometer vanaf 
de camping waar wij verbleven maar het weer was erg wissel-
vallig en we kregen een fikse bui te verwerken waardoor we 
kletsnat aankwamen. Henk had ons al zien aankomen en de 
garagedeur stond al open om onze motoren binnen te kunnen 
stallen, de koffie was bruin. In de woonkeuken begonnen wij te 
vragen en Henk te vertellen. 
 
Rond zijn twaalfde (Henk is van het jaar 1949) openbaarde zich 
het motorvirus. Henk had nog vier broers die ook allen besmet 
waren. Henk vertelde:” In die tijd, begin jaren zestig, kocht je 
bij elke boer ’n motorfiets voor vijftig gulden. De blokken ge-
bruikten ze (Henk en zijn broers) om crossers mee te bouwen. 
Op deze zelfgebouwde motorfietsen kwamen crossbanden te 
liggen. De banden die overbleven van die “vijftig gulden” mo-
toren werden weer verkocht aan de boeren voor de melkkarren 
die toen nog in gebruik waren”.  
 
In de jaren erna bleef het niet alleen bij het crossen, ook het 
grasbaanracen kwam aan bod. Deze vorm van motorsport was 
vooral in het noorden van het land populair. Henk zei: “We 
hebben alle banen wel gezien en bereden”. Er werden frames 
gebouwd waar 50 en 125cc Sachs blokken in werden gehangen 
om mee te kunnen deelnemen aan de verschillende takken van 
de motorsport. Het grootste probleem wat zich voordeed bij de 
Sachs-blokken was volgens Henk,  dat de trekspie-schakeling 
vaak kapot ging. Rond zijn 18e kocht hij een vooroorlogse  
Puch die de verkoper in dozen boven op de vliering had staan. 
Deze werd weer in rijdende staat gebracht en gebruikt om rou-
tes uit te zetten voor betrouwbaarheisritten rondom Havelte en 
om ritten mee te kunnen rijden. Voor het crossen had hij nog 
een Norton 16H tot zijn beschikking. 
 
Ook motorjongens komen meisjes tegen en toen werd het huis-
je- boompje- beestje en gezinnetje. Henk werd vader van een 
zoon en dochter. De motoren kwamen, toen de kinderen jong 
waren, op een wat lager pitje te staan, maar loslaten was er niet 
bij. 
 
Henk kocht in die tijd nog één Puch, een S4 van bouwjaar 1938 
met een zogenaamd dubbel zuigerblok (eencilinder principe 
met twee zuigers). Deze motor had van origine een tankschake-
ling  maar deze  heeft Henk vervangen door een voetschakeling 
die door kettingen werd aangedreven. Deze motor heeft Henk 
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 nog altijd in zijn bezit. Zijn kinderen toonden geen echte interes-
se voor zijn motoren, wel zijn echtgenote Femmy die haar mo-
torrijbewijs had en op deze Puch ging rijden. Dat doet ze trou-
wens nu nog regelmatig. Deze motor werd ook zo’n beetje het 
begin van het veteraangebeuren.  
 
Eind jaren zeventig kreeg Henk interesse in het Franse spul, zo 
kocht  Henk op ’n markt een Terrot L van 1924,  daar reed hij 
zo’n tien jaar mee tot die totaal versleten was. Henk zag in een 
motorblad een advertentie staan: Te koop aangeboden 2 Terrots 
175cc van 1924. Daar had hij wel interesse in en zo reed hij naar 
Scheveningen om te kijken en hij kwam er dan ook mee naar 
huis. Nu had hij weer materiaal genoeg om van deze twee moto-
ren weer één goed lopende en complete Terrot L te maken. Dit 
werd een heel project, alle technische zaken werden door hem 
zelf uitgevoerd en het werd een mooie complete goed lopende 
motor die nog in het schuurtje staat. In de loop van de jaren, 
wanneer Henk een motorbeurs of markt bezocht en daar onder-
delen zag liggen van een Terrot -in die tijd nog voor een redelij-
ke prijs- dan werden deze gekocht en thuis op schap gelegd.  
 
Na deze periode kwam de Engelse ziekte weer boven drijven. 
Hij kocht een Francis Barnett met een 125cc Villiersblok van 
bouwjaar 1938, een licht machientje van onder de 60 kg. Daar 
betaalde je in die tijd geen personele belasting over. De machine 
had men o.a. zo licht kunnen houden door het balhoofd van alu-
minium te maken. In de oorlog was de tank aan gort geschoten 
maar door het vele beursbezoek werd ook deze tank voor een 
habbekrats gevonden. Later kwamen er nog 2 BSA ‘s A10 van 
bouwjaar 1950 in het schuurtje te staan, van deze twee motoren 
werd weer één exemplaar gebouwd met daarop een grote tank en 
een racezitje. Er volgde ook nog een BSA B31 350cc en bij een 
boer uit een schuurtje kocht Henk voor een redelijke prijs een 
BSA M20 oorlogsmachine met kenteken maar het papieren ken-
teken was zoek. Er waren wel verzekeringspapieren aanwezig. 
Achteraf zei Henk: “Daar had ik nooit aan moeten beginnen, de 
machine bleek totaal verrot te zijn. Maar ze kwam wel weer op 
de weg en na veel heen en weer geschrijf en wat hulp van bui-
tenaf kwam ook het ZF kenteken er weer op”.  
 
Daarna volgde er weer een Franse motor. In het VMC blad zag 
Henk dat een bekend lid van die club een Motorette te koop had. 
Deze werd gekocht, er ontbrak van alles aan o.a. de voorvork. 
Met de materialen die hij nog had liggen op zolder kreeg Henk 
de motor weer aan het rijden. Hij heeft jaren gereden op deze 
Motorette, die oorspronkelijk niet van een koppeling en versnel-
lingsbak voorzien was. Dit beviel Henk op den duur helemaal 
niet meer om telkens na elke stop de motor weer te moeten aan-
fietsen.  
Bij Beckman in Harsewinkel (van het motormuseum) kocht hij 
later nog een hele doos oud spul waaronder een koppeling en 
een versnellingsbak voor deze motor. Hij had zich voorgenomen 
om deze spullen onder zijn Motorette te bouwen.  
 
Henk ging eerst bij Alltimers op bezoek om wat onderzoek te 

Een 125 cc Villiers blokje (internet), 
als voorbeeld in de Francis Barnett 
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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) 

doen, daar stond namelijk een Motorette met versnellingsbak. 
Hij had nu wel het een en ander gezien maar er kwam nog veel 
denkwerk en nachtjes slapen aan te pas voor hij  het project 
startte. De gok werd genomen om de conische koppeling op de 
krukas te maken, hij kwam vele problemen tegen, dan was de 
schroefdraad niet goed, later de veren weer niet goed, enz.,enz.  
Hij was er een hele winter mee bezig en nog niet tevreden als hij 
de boel liet proefdraaien op de draaibank. Uiteindelijk werd er 
hulp gezocht. Hij vond een man met kennis van zaken die dit 
eerder onder handen had gehad, een hele secure draaier die het 
in de vingers had om dit fijne werk te klaren. Na twee dagen 
werken, deden de koppeling en versnellingsbak het naar volle 
tevredenheid. 
Henk is verknocht aan zijn motoren, hij vertelde er veel en met 
passie over. Zijn schuurtje is goed uitgerust met alles wat je 
maar nodig hebt om motoren te bouwen, te repareren en te ver-
fraaien. Hij doet dan ook vrijwel alles zelf. De motoren die hij 
in zijn bezit heeft stonden keurig opgesteld in een mooie ruimte 
geflankeerd door de in de loop der jaren behaalde trofeeën en 
aandenkens. Op onze vraag hoeveel uur breng je door in je 
schuurtje kregen we als antwoord: “Vele uren eigenlijk, ik ben 
altijd in het schuurtje”. Momenteel was hij bezig met het op-
knappen van de Japanse Honda van Femmy. En dat voor een 
man die de techniek heeft geleerd door zijn hobby, maar overal 
aan durft te beginnen. Wel niet zomaar, hij denkt er wel eerst 
goed over na en denkt nog eens na, slaapt er een nachtje over 
maar dan weet hij hoe het aangepakt moet worden en begint 
eraan. 
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Henk is al sinds 1992 lid van de Club Franse Motoren. Hij heeft 
samen met Henk Timmerman de Jaarrit van 2011 georgani-
seerd. Dit waren twee mooie ritten (wij waren erbij) in het noor-
den van het land. Henk hoopt dat er in de toekomst nog een 
keer een CFM rit in het noorden wordt georganiseerd. Henk 
rijdt alleen die ritten die hij leuk vindt. Henk is ook nog lid van 
de VMC en daarbij rijdt hij meestal de ritten in het noorden van 
het land  op zijn prachtige Terrot Motorette 3 Armée dans son 
jus van bouwjaar 1914. Vandaar dat we hem ook tegenkwamen 
op de Horse Power Run. Zijn vrouw Femmy rijdt ook menig 
ritje mee op haar Puch.  Bij onze Oosterburen rijden ze samen 
met de Pinksteren voor de “tigste keer” de Ibbenbüren rally mee 
en in Harsewinkel rijdt hij ook vrijwel elk jaar met de Motoret-
te. Deze afstanden zijn minder ver om naar toe te gaan dan naar 
de CFM-rit in Zeeuws Vlaanderen! Om zijn klassiekers nog een 
keer van stal te kunnen halen is hij ook lid van de VKM 
(Vereniging Klassieke Motoren) die ritten organiseert in het 
noorden van Nederland. En zo houdt Henk zich bezig met zijn 
motoren in de schuur of op het zadel. 
 
De klok gaf aan dat het tegen vijven liep, we zouden nog uren 
door kunnen praten maar overal komt een einde aan zo ook aan 
ons interview. We bedankten Henk voor zijn prettige ontvangst 
en zijn medewerking. Wij trapten onze motoren aan en reden 
weer terug naar de camping, gelukkig was het nu droog.  ■ 
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Na een paar jaar sleutelen en restaureren 
Na een paar jaar sleutelen en restaureren is eindelijk mijn 1925 Terrot model F klaar. Na wat 
testritjes (met een illegale kentekenplaat) in de buurt dacht ik hem klaar te hebben voor de 
kentekenkeuring bij de RDW. Er werd een kentekenkeuring aangevraagd, dat duurde een 
week of zes. Voordat ik aan de beurt was had in dus de tijd om alles nog een keer te checken. 
Door: René Wesselius 

Verlichting 
De carbidverlichting wordt niet (goed-) gekeurd dus heb ik deze 
verwijderd. Aangezien de Terrot indertijd zonder verlichting 
werd geleverd, wordt ze nu dus ook zonder verlichting goedge-
keurd. Er komt alleen een code op het kenteken te staan dat er 
geen verlichting aanwezig is en er niet in het donker gereden 
mag worden. 

Remmen: op den duur stopt het vehikel wel! 
Tijdens het testen bleek dat de remwerking van de twee rem-
schoentjes op de achterpoelie nou niet echt wereldschokkend 
was. Om dit te verbeteren heb ik de schoen van de handrem op-
nieuw met hoogwaardig voeringmateriaal laten bekleden en een 
nieuw houten blokje gemaakt voor de voetrem. De resultaten 
zijn nog niet echt geweldig maar op den duur stopt het vehikel 
wel. Verder zijn alle eventuele spelingen op het balhoofd en 
wielen zo precies mogelijk afgesteld en alles nog een keer dub-
bel nagekeken, je wil tenslotte dat het apparaat in een keer 
wordt goedgekeurd en ze kunnen moeilijk doen bij de RDW. 

Eindelijk 
kon ik me op 20 november melden in Waddinxveen. Er kon een 
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 oordeel geveld worden. Ik mocht zowaar  op de afgesproken tijd 
de hal in, waar de keurmeester van dienst mij de motor op een 
hefbrugje liet zetten en de papieren in ontvangst nam. Eerst 
werd het framenummer en het typeplaatje gecontroleerd. Dat 
werd in de computer gezet. Toen dat klaar was ging de echte 
keuring beginnen... De keurmeester liep er eens omheen en zei" 
Wat een mooie machine meneer, dat is wel echt oud hé......Oh, is 
dat een leren aandrijfriem?....en dat houten blokje is dat de rem? 
En waarvoor is dat schuifje op de uitlaatdemper? Is dat om meer 
herrie te maken?" Zo babbelde de keurmeester wat door en on-
dertussen kwamen er nog twee keurmeesters even kijken wat dat 
nou toch wel voor een voertuig was... 
Toen de keurmeester uitgekeken was en de motor nog steeds 
niet had aangeraakt, vroeg ik of er nog wat geprobeerd moest 
worden qua remmen en spelingen enzovoort maar hij zei... "dat 
ding ziet er perfect uit, het zal allemaal wel goed genoeg zijn, 
we gaan hem wegen(dat moet)en dan wil ik hem nog even horen 
lopen met die uitlaatklep open, dat zal wel beste klappen geven" 
Toen heb ik de Terrot op de weegbrug gezet en hem even gestart 
wat tot een grote grijns bij de keurmeester leidde. Hij overhan-
digde de papieren en stuurde me naar de balie om even € 190,10 
te doneren. Hieruit blijkt dat als je zorgt dat het ding er netjes 
uitziet, er weinig problemen zijn met een kentekenkeuring. En 
zodra het kenteken binnen is kan er eindelijk gereden wor-
den.....Nu nog lekker warm weer.  ■ 

Voorvork aanpassen 
De 1925 Terrot heeft net als veel 
andere motoren uit die tijd een 
voorvork waar het wiel, net als bij 
een fiets, geen gebruik van een 
steek as maakt. 
Gevolg hiervan is dat als de 
moeren los lopen, of niet goed 
vast gezet zijn, het wiel uit de 
vork kan vallen, dit kan voor een 
onplezante ervaring zorgen tij-
dens het rijden. 
Om dit te voorkomen heb ik een 
simpele oplossing gemaakt die 
iedereen met simpel gereed-
schap zelf kan maken. Van een 
stukje 2mm staalplaat heb ik 
twee plaatjes gezaagd met een 
gat van 11mm aan het uiteinde. 
De as van het wiel is bij mij 
10mm, dus is er wat speling wat 
nodig is om het wiel recht in de 
vork te krijgen. De plaatjes heb-
ben aan het andere uiteinde een 
3mm gaatje waarmee het plaatje 
aan de vork wordt vastgezet. 
Toen de plaatjes klaar waren, 
heb ik het wiel in de vork gezet, 
de plaatjes om de as geschoven 
en het 3mm gaatje doorgeboord 
in de vork. Toen het plaatje met 
een 3mm boutje vastgezeten. Zo 
zit de as geborgd en kan niet 
meer uit de vork vallen. 
Het geeft toch een wat veiliger 
gevoel. Het is niet origineel maar 
had het eigenlijk wel moeten zijn. 
 
Nog een tip.... 
Om het kleine rotmoertje op het 
3mm boutje te krijgen tussen het 
wiel en de vork is een drama met 
onze grote Hollandse handen. 
Neem een strookje dubbel ge-
vouwen ductape en plak daar het 
moertje op, dat plak je op een 
vinger en zo kun je er wel mak-
kelijk bij. 
 
Sleutel ze, 
René 
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Even voorstellen… Gerard Bouwmeester 
Hierbij wil ik me even voorstellen, mijn naam is Gerard Bouwmeester, ik ben 69 jaar en woon 
in het mooie Hellendoorn in de provincie Overijssel. Mijn hobby is motoren in de ruimste zin. 
Als er twee wielen aan zitten en een motorblok is het wat mij betreft al goed, ik ben wat dat 
betreft niet eenkennig. 
Tekst en foto: Gerard Bouwmeester. Contact: kww-gerard@home.nl    óf    06-54.36.62.97 

MCNH, de Motorclub Nijverdal Hellendoorn 
Ik ben lid van een paar motorclubs, onder meer hier in het dorp 
van de MCNH, wat staat voor Motorclub Nijverdal Hellendoorn 
dit is een leuke gezellige club die veel takken van de motorsport 
binnen zijn gelederen heeft o.a. toeren, crossen en endurorijden. 
Samen met mijn vrouw achterop heb ik een aantal jaren toer-
tochten gereden op verschillende motoren waarvan de Honda 
Goldwing toch wel onze favoriet was. Helaas zijn we wegens 
leeftijd en gezondheid daar mee moeten stoppen. 
Onze motorclub organiseert al bijna 50 jaar elk jaar een VMC rit 
waarbij ik al 35 jaar betrokken ben, eerst als helper en de laatste 
jaren als organisator, in 2019 ga ik hiermee stoppen. 

Betaalbaar 
Mede daardoor groeide de liefde voor het oude spul. Ik vond  
het wel wat om ook zo’n motor in de schuur te hebben en zo 
kwam er een 250cc Matchless Slooper in mijn bezit.  Hier heb 
ik een aantal jaren verschillende ritten mee gereden en dat 
smaakte naar meer. Ook al omdat mijn vrouw op deze motor 
niet achterop mee kon, terwijl ze dat wel leuk zou vinden want 
ze is net zo gek op motoren als ik, ging ik op zoek naar iets an-
ders. Bij de VMC zie je vele merken motoren rijden en ik vond 
een Franse motorfiets wel wat, liepen mooi en waren nog enigs-
zins betaalbaar. 

Indian Sport Scout 1939 
De liefde van mijn vrouw ging echter richting Indian wat voor 
mij onbetaalbaar was, maar je weet hoe dat gaat, je gaat zoeken 
en na een jaar had ik iets gevonden wat mij aanstond en wat in 
buurt van ons budget kwam. Het was weliswaar een opknapper 
maar ik zag dat wel goedkomen. 
Het was een Indian zoals ik hem graag zag, een Sport Scout van 
1939. Deze motorfiets ging in december 2013 bij mij op de brug 
en werd op 18 juni 2014 bij de RDW in Almelo gekeurd voor 
het kenteken. Het daarop volgende weekend werd er gelijk proef 
gereden met z’n tweeën er op en dat ging prima. Ook zijn er 
alweer verschillende VMC ritten mee gereden. 

Peugeot P107 
In december 2018 hoorde ik dat er iemand binnen de VMC nog 
een Peugeot 350cc opknapper had staan, deze man werd bena-
derd en ik  heb deze motor gekocht, het is een P 107 van bouw-
jaar 1930, wel incompleet. Ik had toch nog geen tijd en er was 
geen brand bij dus de zoektocht naar onderdelen kon beginnen 
maar ik merkte wel dat je beter voor een Indian onderdelen kunt 
zoeken dan voor de Peugeot.  
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Daarom werd ik ook lid van de CFM, misschien is er nog ie-
mand die wat onderdelen heeft liggen of tips waar ik ze kan ko-
pen. Daarom houd ik me warm aanbevolen voor onderstaande 
delen die ik nog mis nl. een werkplaats- en onderdelenboek zo-
dat ik weet hoe het moet en niet zoals ik het wil. 
Verder mis ik nog een benzinekraan, wartels voor de tank die 
het pijpje van de tankhelften met elkaar verbindt, een midden-
bok, de bevestiging van de voetsteunen en een achterlicht. Ik 
zou hiermee enorm geholpen zijn zodat ik verder kan bouwen en 
in de toekomst kan rijden.  ■ 

Er werden stijlvolle motoren gebouwd, geen hoogvliegers maar 
echte sportmotoren, niet langzaam, maar ook geen racers. De 
productie begon met een 250cc Moser met parallelle kleppen 
gemonteerd in een eigen frame, dat met gesplitste buizen direct 
vanaf het balhoofd doorliep naar de achternaaf. De vorken, na-
ven en meeste andere onderdelen werden gefabriceerd in Saint 
Etienne en waren van het merk Aya. Dit eerste model was gelijk 
een plaatselijk succes. De motor was licht van gewicht en zag er 
goed uit. Voor velen uit de twintiger jaren was een sportieve 
ééncylinder een droom die bereikbaar werd toen Styl'son Jap 
motoren ging gebruiken. Dit waren zijklepmotoren maar nog 
steeds 250cc. De toekomst zag er goed uit, de verkopen stegen 

een typische Franse motorfiets 
De geschiedenis van een merk dat veel ups en downs kende  
 
Het bedrijf Styl’son werd in 1926 door de heer David gestart. Hij maakte toen deel uit van Moto-Monte 
(Moto Monte is een klein historisch Frans motorfietsmerk wat tweetakjes fabriceerde) en hij besloot om 
zelfstandig te worden. Met zijn zwager de heer Boissièur, opende hij in Chambon-Feugerolle, op enkele 
kilometers van Saint Etienne, het motorenfabriekje Impasse Brossard. Hij was de mening toegedaan 
dat er een andere naam voor de firma moest komen. De stijl van Britse producten hadden in Frankrijk 
een prima imago verworven en daarom nam hij de naam Styl’son over van een oud onderdelenfabriek-
je uit Outre-Manche. Bovendien lag de naam goed in het gehoor. 
 
Bronnen: A.M. Klassiek, Yesterdays, Wikipedia 
Samengesteld door Ans Vink . 
Met dank aan Wiel Koopmans die de redactie het artikel uit AM Klassiek aanreikte  
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 en de productie werd opgevoerd. Door de toename van deze mo-
toren die aan het verkeer gingen deelnemen kwamen ook de eer-
ste klachten aan het licht. De reputatie van Styl'son liep een be-
hoorlijke deuk op nadat er breuken in de frames werden vastge-
steld. 
 
Na de opgelopen deuk besloot de heer David dat alle nieuwe 
frames getest moesten worden, ook op de weg. Nog niet ver-
kochte motoren werden terug gehaald, gemodificeerd, getest en 
naar de verkooppunten terug gebracht. Het vroeg forse investe-
ringen maar de reputatie van Styl'son werd stukje bij beetje op-
gevijzeld. 
 
Styl'son bezat iets magisch. Ze straalden iets uit, dat je het best 
kunt vergelijken met een positief aura. Dit werd bepaald door de 
werksfeer bij Styl'son. Vaak werden de modellen besproken aan 
de stamtafel van de plaatselijke kroeg. Het grootste gedeelte van 
de medewerkers was “met het werk begaan”. Ze praatten over de 
montage van frames en vorken alsof ze met een gezamenlijk 
meesterstuk bezig waren. Er heerste een prima werksfeer, het 
bewijs hiervan was zeker de “Grand Luxe”.  
 
Tijdens de overgangsjaren van 1928 naar 1929 werden de mo-
dellen veranderd. Men stapte over op de zadeltank. De oude 
tanks (LMP’s) werden alleen nog maar gebruikt op enkele basis-
modellen. Ook paste men vanaf die tijd dubbele framebuizen 
toe. De tweetakten kregen vorken met 2 spiraalveren en de rest 
een grote spiraalveer in het midden. In 1929 werden Blackburne 
motoren, Burman en Staub versnellingsbakken rechtstreeks ge-
ïmporteerd en verdwenen de LMP’s. Het merk Moto-Monte 

Styl’son RD 250 voor de kust van Bretagne. Bron: internet 
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werd opnieuw opgenomen voor de goedkope modellen, voor-
zien van tweetakt PEA motoren en de LMP250 viertakt.  
 
De Engelse invloed was groot. De versnellingsbakken werden 
vervangen door de Engelse Burman en Staub bakken, ook de 
elektrische installatie kreeg een Engels gezicht dit werd van het 
merk Miller. Eigenlijk had de klant die reeds een Styl'son bezat 
nooit moeilijkheden gehad met de Franse onderdelen. Maar 
men moest met zijn tijd mee!  
 
Al was de Styl'son een sportieve motorfiets, het uiterlijk was 
sober. Alleen het type  “Grand-Luxes” had een chroom-laagje 
op de tank. Op het luxe model werd een nikkel stuur gebruikt 
en werden de naven vernikkeld. Verder was alles zwart met zo 
nu en dan een gouden bies op de benzine- en / of olietank. 
Daarentegen was er veel aandacht voor het weg- en rijgedrag 
van de motor. Deze waren dan ook uitmuntend. Het was ken-
merkend dat de motoren vooral op hogere snelheden goed 
stuurden. Het comfort bij lagere snelheden was minder. De 
Styl'son waren dan ook echte sportmotoren.  
 
De jaren ‘29/’30 waren de gloriejaren voor Styl'son. Er werd 
een tweede werkplaats geopend aan de beroemde “cote dés-
sais”. De verkopen bereikten hun hoogtepunt. Er werden ver-
schillende sportieve overwinningen op het circuit geboekt door 
privé rijders. Een  nieuwe directeur René Amort werd aange-
steld voor het circuit-servicebedrijf om er nog meer cachet aan 
te geven. Echter zorgde een financiële tegenslag ervoor dat het 
niet goed afliep.  
 

Styl’son JAP tweecilinder 1000 cc  met 
jongeman die zorgelijk naar z’n vader (?) kijkt 
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Er braken weer moeilijke tijden aan. De vooruitzichten waren 
eigenlijk bijzonder gunstig maar opnieuw ging het fout, nu bij de 
verkoopservice, door vele motoren op voorraad aan de dealers 
toe te vertrouwen waarvan de kredietwaardigheid op zijn minst 
twijfelachtig was. Op deze manier vielen erg veel motoren in 
handen van schuldeisers. De crisis van de jaren dertig en de 
daardoor verminderde koopkracht speelde ook een belangrijke 
rol. Diverse toeleveringsbedrijven gingen over de kop zo ook de 
leverancier van de voorvorken en naven. In de jaren ‘30 tot ’34 
slonk het personeelsbestand tot een twaalftal werknemers. Het 
aanbod van veel modellen bleef, maar de productie liep terug. Er 
werd water bij de wijn gedaan op het gebied van de kwaliteit. 
Materialen die voorheen verchroomd waren werden nu zwart 
gelakt afgeleverd. Er werd steeds meer gebruik gemaakt van 
gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. Zo gebeurde het dat de 
productie van delen van de Styl'son uit het hele land kwamen en 
uiteindelijk bij Styl'son werden geassembleerd. Er vonden geen 
innoverende ontwikkelingen meer plaats en dat bracht Styl'son 
als maar dichter bij de ondergang. 
 
Uiteindelijk werd het bedrijf overgenomen door de F.I.M.A. 
groep uit Lyon, waar onder andere ook New Map vandaan 
kwam. Maar in 1936 was het met Styl'son gebeurd.  ■ 

Styl’son RF3 1928 

Styl’son Blackburne 500 cc 1929 
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Reproblikken 
Dag allemaal, ik heb reproblikken ge-
maakt van Terrot en Peugeot. Graag wil ik 
daar de leden van de Club Franse Motoren 
van op de hoogte brengen. 

Wat is het? 
Het zijn gebruikte blikken met nieuwe 
bestickering. 

Wat kost het? 
Een blik kost € 40,= 
Een houder voor op de voorvork gaat voor € 20,= de deur uit. 

Contact 
F.ck de privacywet!!!! Ik zet m’n telefoonnummer en m’n e-mailadres er gewoon bij: 
René Wesselius     Mobiel: 06-12.50.91.99  E-mail: apestaartjes@quicknet.nl 

Bron: stylson.net .Pagina historique. Aanrader voor bezoek 



23 

 

 

Hoger smeltpunt, dan dus sterker 
Bij solderen worden twee processen onderscheiden, te weten 
zacht solderen en hard solderen. Hard solderen gebeurt met koper- 
of zilversoldeer bij temperaturen boven de 600 C en blijft nu ver-
der buiten beschouwing. Het zacht solderen gebeurt met tinsol-
deer. Zachtsoldeer is er in veel samenstellingen met lood of met 
andere metalen. Vanwege de giftige eigenschap van lood wordt 
het tegenwoordig steeds vaker vervangen door  3% zilver of ko-
per. Het smeltpunt ligt dan bij c.a.  225 - 250 C.  In ieder geval 
beneden de 350 C. De maximale temperatuurbelasting van tin/
zilver ligt op 175 C en van tin/koper op 110 C hieruit mogen we 
concluderen dat tin/zilver de sterkste legering heeft. Dit kan van 
belang zijn bij verbindingen die een flinke sterkte moeten hebben. 

Vloeimiddel 
Het vloeimiddel heeft een meervoudige functie, namelijk oxiden 
wegnemen en nieuwe oxidatie voorkomen. Tevens, zoals de naam 
al zegt, om ervoor te zorgen dat het gesmolten soldeer gelijkmatig 
uitvloeit door het verbeteren van de capillaire werking. We ken-
nen waarschijnlijk waterdruppels die over het water in de vijver 
rollen. Die maken niet echt contact met het onderliggende water 
dit komt door oppervlaktespanning. Een ander voorbeeld tijdens 
de Kennisdelendag presentatie was het lopen van Schrijvertjes 
over het water in de vijver. Tijdens het solderen kan er iets derge-
lijks optreden, namelijk het soldeer wil niet goed uitvloeien. Een 
vloeimiddel kan dat schuwe gedrag van de soldeervloeistof bij het 
solderen beïnvloeden door de oppervlaktespanning te verbreken 
waardoor het wel uitvloeit. 

Voorbereidingen 
Alles dient eerst ontvet te zijn, bijvoorbeeld met wasbenzine of 
remmenreiniger. Een goede betrouwbare verbinding  is alleen te 
verkrijgen als er geen oxide op het te solderen oppervlak is. Dat 
betekent dat er eerst met fijn schuurpapier een schone oppervlakte 
gemaakt moet worden. Ga er vanuit dat alles geoxideerd is. Ook 
al is er nauwelijks iets te zien. 

Uitvoering 
Om een grote mate van zekerheid te hebben is het verstandig eerst 
één deel met soldeer te bedekken. Dit wordt vertinnen genoemd. 
Hiertoe wordt er eerst een vloeimiddel aangebracht met een bijbe-
horend kwastje. Zorg er voor dat het Nu kan één onderdeel met 
een soldeerbout of een kleine gasbrander verhit worden waarbij er 
regelmatig met het soldeer geprobeerd wordt of dit al op het  ver-
hitte oppervlak wil smelten.                                                                                   
Bij gebruik van een vlam moet deze even opzij gehouden worden 

Solderen 
Onder solderen verstaan we een vaste metaalverbinding maken met een gesmolten metaal 
waarbij de te verbinden onderdelen niet smelten. Dit is in tegenstelling tot lassen. Bij lassen 
vloeien alle delen in een smeltbad samen. Tips en trucs, eerder gedeeld tijdens de Kennisde-
lendag in 2017. 
Door: Henk de Bruijn, tekening Wim Janssen 
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 om te voorkomen dat er onnodig veel soldeer wordt afgesmolten.                                                                                                                     
Is de temperatuur van het voorwerp hoog genoeg dan zal het sol-
deer mooi over het oppervlak uit vloeien. Wees zuinig met soldeer 
omdat overtollig soldeer op allerlei plaatsen terecht kan komen 
waar het moeilijk weg te krijgen is. Dit geldt ook voor het vloei-
middel. Toch kan het soms voorkomen dat er nog wat extra vloei-
middel moet worden aan gebracht om een goede uitvloeiing te 
verkrijgen.                                                                                                                  
Plaats het tweede deel op het vertinde oppervlak  met wat vloei-
middel en verhit opnieuw tot op smelttemperatuur en voeg voor 
alle zekerheid nog wat soldeer toe als dit nodig is. Aan alle zijden 
van de soldeernaad moet duidelijk te zien zijn dat er een gevulde 
naad zichtbaar is. 

Problemen 
Door oververhitting  kan het vloeimiddel verbranden en niet goed 
meer werken. Bij het gebruik van een soldeerbout is daar weinig 
kans op omdat de temperatuur niet zo hoog komt. Anderzijds is 
het vaak lastig om een goed warmtecontact met een bout te ma-
ken. Gebrek aan contact komt vooral bij ronde voorwerpen voor, 
zoals kabelnippels. Daarentegen is het met een gasvlam moeilijk 
vast te stellen wat de temperatuur is en kan het vloeimiddel ver-
branden waarna er nieuwe oxidatie op de loer ligt. Schoon vegen 
met keukenpapier, een wollen- of katoenen doekje is doorgaans 
voldoende. Een synthetische doek geeft kans op vast smelten, dit 
werkt niet.                                                                                                                                            
Een soldeerpistool die is bedoeld voor de elektronica heeft door-
gaans te weinig vermogen om grotere soldeerverbindingen te ma-
ken. Gebruik voor roestvast staal ook een speciaal vloeimiddel dat 
daar voor bestemd is. Tinsoldeer met 3% zilver is waarschijnlijk 
het sterkste het heeft in ieder geval een maximale temperatuur 
belasting van 175 C. 
 
Kabelnippel solderen 
Om een kabel op lengte te maken kun je met een scherpe kniptang 
knippen maar veelal krijg je dan toch de nippel er bijna niet op 
omdat de draadjes vervormd en gesplitst zijn. Als de kabel door-
geslepen wordt, bijvoorbeeld met een Dremel en een doorslijp-
schijf dan is het einde meestal  mooi recht zonder afgesplitste 
kromme draden. De aanloop kleuren die er op komen zijn moei-
lijk voldoende weg te krijgen (dit is oxidatie) hou daar rekening 
mee bij het vertinnen en solderen. Tijdens de Kennisdelendag pre-
sentatie kwam een tip naar voren die ik ook nog mee wil geven. 
Voor iets meer dan tien euro is er bij de goede fietsenwinkel een 
bowdenkabeltang te koop, de kwalitatief mooie tang op de foto 
is duurder. Tijdens de demonstratie werkte dat prima en zonder 
bijwerken schuiven nippeltjes op diverse diktes kabel. Dit is dus 
de aanrader van de dag. De tang op de foto hiernaast is een wat 
duurder exemplaar. Wim Janssen had de tip in de tekening!                                                                                                                            
Schuif eerst de nippel op de kabel. Splits de kabel een klein beetje 
zodat de nippel er niet direct kan afvallen. Met een smal tangetje 
een klein kneepje in het middel van de nippel voorkomt ook het 
schuiven, vooral niet doorknijpen zodat de nippel sterk vervormt.  
Ga hierna vertinnen en soldeer dan de nippel vast. Nadat de nippel 
is vast gesoldeerd steekt er dus nog 3 á 4 mm met aanloop kleuren 
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 uit, dit stukje moet dus als laatste nog verwijderd worden. 

Corrosie door resten vloeimiddel 
Na het solderen dienen de resten van het vloeimiddel met water 
weg gespoeld te worden. In een binnenkabel gaat spoelen slechts 
moeizaam. Ik geef de voorkeur aan sodawater om het vloeimiddel 
te neutraliseren en daarna water. 

Proefstukje 
Handigheid en ervaring spelen een flinke rol bij soldeerwerk. 
Maak eerst eens een paar proefstukjes en laat je niet te snel ont-
moedigen omdat je hand(en) tekort komt. Zoek naar een oplos-
sing. Zet bijvoorbeeld de kabel vast met een klem of een griptang.                                       

S39… 
is een bekend vloeimiddel dat kant-en-klaar in de handel te koop 
is. Het is een vrij agressief middel. Zorg er voor dat er schoon 
gewerkt wordt berg alle gereedschappen weg die niet direct nodig 
zijn. Alles wat er mee in contact komt ligt na korte tijd te roesten. 
Gooi poetslappen direct weg waarvan je denkt dat ze er mee in 
aanraking zijn geweest.  
Er zijn twee er soorten S39, eentje voor algemeen gebruik zoals 
voor koper, messing, zink, staal, etc. Aluminium valt hier buiten 
vanwege het snelle oxideren van dit metaal. En de andere voor het 
solderen van roestvaststaal. Op RVS zijn de oxiden moeilijker  
weg te werken en te houden. Gek genoeg wordt dit ook onder de 
noemer S39 verkocht. Lees dus goed wat er op de verpakking 
staat.  ■ 
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Met welke schroefdraad heb ik te maken? Welke spoed heeft (de snijtap van) een bepaalde draadsoort? Welke diameter moet 
ik gebruiken om een draad te snijden? Wim Janssen zocht dat voor de verschillende soorten (bijzonder) schroefdraad uit. 
Daarvoor gebruikte hij een oud (Engels) boekje. De draadhoek is door Wim met pen aangegeven.  
Tip: maak een kopie  voor in de werkplaats! Op internet zijn goede tabellen te vinden, zeker van de gangbare draadsoorten. 
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Klassiekers rijden mee bij de VMC 
DE VMC heeft in haar laatste vergadering van organisatoren 
besloten dat er duidelijker aangegeven gaat worden wanneer 
klassieke motoren kunnen meerijden in VMC-ritten. In de 
agenda geven ze dat aan met een ovaal sym-
boolje KL. 
 
 
 
 
De VMC schrijft verder aan ons: "Wij hopen, dat met de 
aanduiding KL meer motorrijders kunnen genieten van de 
mooie ritten. De term "klassieker" is niet verder uitgewerkt. 
Onze evenementen zijn gebaseerd op een gemiddelde snel-
heid van 36 km/h; prettig is een daarbij passende motor" 
 
De elf met KL gemarkeerde ritten 
hebben als startplaats:  
 
Peize, Enter, Luyksgestel Groes-
beek Oss Winterswijk, Weert, Ule-
straten, Hellendoorn, Marum, 
Geulle, Eerbeek, Hengelo, Nieuw-
horne. 



29 

 

 

Agenda: beurzen / evenementen 2019 
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 en 13 januari Autron Rosmalen (motoren, bromfietsen, fietsen) 
 
 
9 en 10 februari Moto Retro Wieze 9.30 - 17.00 uur. Oktoberhallen Wieze, Schrovestr. 22 
9280 Wieze (Labbeke) (B).  motorretrowieze.be 
 
 
9 en 10 maart 32e Salon Champenois du véhicule de collection à Reims (F) Bce-reims.com 
 
 
16 en 7 maart Technorama Kassel  (D).  technorama.de  
 
 
30 maart  Motorbeurs Hardenberg  “Manege Hoogenweg” Hoogenweg 52, 7793 HM 
Hoogenweg  8.00-16.00 uur 
 
 
22 april 14e Int. Oldtimerbeurs Hamant / Budel  Poelderstraat 6021 Budel 9.30-17.00 uur. 
Let op: nieuwe locatie, 2 km van de voorgaande plek. 
 
 
22 april Horse Power Run Veenhuizen  toertocht voor motoren t/m 1920  
Locatie: Gevangenismuseum, Oude Gracht 1, 9341AA Veenhuizen 
 
 
4 en 5 mei Technorama Ulm (D)  technorama.de 
 
 
14 en 15 mei The Vintage Rivaval Montlhéry (F) 
 
 
17  18  19 mei “Balade des Vieux Clous” Lambersart (noord F) moto- nostalgie.com 
 
 
1 juni Elfsteden Oldtimer Rally start 7.00 uur 
 
 
7   8 en 9 juni Ibbenbüren Rally (D)  
 
 
26 oktober “Motorbeurs Barneveld”  Manege Voorwaarts  
Essenerweg 88, 3774 CD Kootwijkerbroek 
 
14 en 15 december Central Classics Houten “ locatie Expo Houten”   
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten (dames gratis toegang) 
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Brandstof wordt anders in de toekomst 
 Bron: Fehac; opgesteld door Christ de Graaf 
 
Het baart veel oldtimerliefhebbers zorgen of er in de toekomst 
nog wel (geschikte) brandstof is voor onze oldtimers. Het is 
bekend dat in de moderne benzine ethanol is toegevoegd en dat 
ethanol schade kan opleveren aan onze oldtimers. Carburateurs 
en sproeiers  kunnen verstopt raken, afdichtingen lossen op. 
Door aantrekking van water gaan stalen tanks roesten. 

Aanduidingen 
Door recente Europese wetgeving staan nu op de pompen 
vermeld of er tot 10% (E10) of tot 5% (E5) ethanol in de benzine 
zit. In Nederland is het op de meeste plaatsen E5, maar in 
Duitsland gaat men al naar E10. 
 
De Fehac heeft de garantie gekregen dat in de premium 
brandstoffen zoals Shell V-power, BP Ultimate en Competition 
102 (momenteel) geen ethanol wordt bijgevoegd.. Deze 
benzinesoorten hebben wel een hoger octaangehalte en mogelijk 
moeten onze motoren een beetje bijgesteld worden voor deze 
brandstof. Bij de pomp kan echter verwarring ontstaan, want er 
zit een sticker E5 op deze brandstoffen. Maar E5 betekent dat er 
maximaal 5% bijgemengd mag worden en dat alles tussen 0% en 
5% van deze sticker is voorzien. Het zit er niet in (dat weet de 
pompbediende meestal niet) maar er staat wel E5  op.  

Helaas bestaat E0 niet in de EU. 

Vervangers 
Er zijn ook goede benzinevervangers (minder uitstoot van 
benzeen en tolueen) zoals Ecomaxx en Aspen. Voor twee takt is 
er oa. Triboron (1:100) maar deze brandstoffen hebben een 
andere prijs. Het is wel het afwegen waard voor de winterstop en 
als we weinig rijden. Want schade is altijd duurder. 
  
We kunnen beter het zekere voor het onzekere kiezen.  ■ 

Formaat clubblad 
Tijdens de algemene jaarvergadering werd gevraagd naar het formaat van het clubblad. Dat is 
natuurlijk eenvoudig met de liniaal na te meten. Maar meestal hebben formaten ook een naam in 
de drukwereld. Dat is makkelijker zoeken voor een opbergsysteem. 

Formaat: JIS (=182,0 x 257,1 mm) 

De combinatie “geen ethanol” en 
E5 op de Competition 102 pomp 
wekt verwarring. Hiernaast de 
uitleg! 

De redactie ontving een tip over motorverzekeringen: "Wil je direct van je motorverzekering 
af? Je kunt eenvoudig op de website van de RDW (www.rdw.nl) je motor schorsen en daarna 
weer aanmelden. Kost je wel € 25,00, maar je verzekering vervalt daarmee wel meteen en daar-
na kun je een nieuwe verzekering afsluiten. Doe dit wel in een rustige periode, omdat hier enke-
le dagen overheen gaan voordat alles is afgehandeld. Let wel op je no-claim periode, aangezien 
ze bij verzekeringen in complete jaren tellen." 

Van alles wat… 
In Rosmalen kwam de redactie 
een strooifolder tegen van 
www.museumvanalleswa.nl 
 

“Museum van Alles Wa” 
 
Scheiweg 8 
5421 XL Gemert 
50 cc crossmotoren & Sport 
bromfietsen. 
 
Van Alles wa is een prachtige 
vertaling van de titel van ons 
lijfblad 

“Un Peu de Tout” 
 
‘t Klinkt heel anders, de be-
doeling is hetzelfde! 
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Ik ben in het bezit gekomen van een Dresch 500 Monobloc...  
Dit is wel een bijzondere motor met een twee cilinder motorblok in lijn van de motor en cardan-
aandrijving naar het achterwiel. Ook het geperst plaatstalen frame zie je niet zoveel. 
 
Nu ben ik opzoek naar het bouwjaar van de motor maar kan in het archief van CFM en op inter-
net niets vinden wat mij verwijzen kan naar het bouwjaar van mijn motor aan de hand van fra-
menummers. 
Is er misschien iemand die  aan de hand van framenummers het bouwjaar vast kan stellen, of een 
verwijzing daar naartoe op internet bijvoorbeeld of op een andere manier? 
Ook ben ik opzoek naar een originele kilometerteller en tijdklok voorin het dashboard van de 
motor. 
 
Sjaak van der Pluijm,  pluym5@ziggo.nl 

Dresch 2 cilinder monobloc 500 cc met cardan. Meer foto’s: prewarcar.com  

Te koop (geweest): conclusie 
De redactie vind het een interessante motor. Het is een Peugeot P108 uit 1939, geleverd met car-
te grise. Als koper moet je eerst kijken of de onderdelen wel allemaal origineel zijn. Het gebeurt 
nog wel eens dat er een verkeerd wiel ingestoken wordt. Berucht is ook het plaatsen van een ver-
keerde tank. Dat laatste is na te gaan doordat dan vaak de aansluitingen helemaal niet kloppen. 
Soms is er echter ook tijdens haar eerdere leven al een tank gewisseld (valpartij, ongeluk). En 
wat is dan nog origineel? Motorblok, carburateur, ontsteking zijn aanwezig. De uitlaat lijkt erbij 
te horen en is in ieder geval bruikbaar als voorbeeld om na te maken. Het schakelmechanisme is 
er, de spatborden lijken “hard”, stuur en koplamp aanwezig, zelfs de originele dynamosteun zit 
er op (een beetje malle constructie,  destijds waarschijnlijk bedacht omdat het goedkoop was). 
Aan het stuur zitten nog wat bedieningsorganen. De stuurdemperknop is overduidelijk later be-
gonnen met leven dan 1939. Op het eerste oog lijkt de voorvork ook in orde. Remmen compleet, 
achter– en voorstandaard aanwezig. De redactie is van mening dat deze motor potentie heeft en 
de restaurateur een goede start maakt. Het vocht heeft echter wel z’n schadelijke werk gedaan ■ 



  

 

 


