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‘Pas op’, een mening 
(ingezonden brief)  
 
Met alle jeugd die op straat 
komt en zich ook nog eens met 
het milieu gaat bemoeien!!! Een 
zaak waar wij met z'n allen zelf 
de oorzaak niet van kennen!!, 
maar toch is het leuk om met je 
medestudenten op straat te 
komen tijdens de schooldagen, 
want dan kun je "met reden" 
afwezig zijn van de lessen!!!!  
Hadden wij dat geweten in onze 
"schoolse tijd," dan hadden we 
hoogstwaarschijnlijk zelf ook op 
straat staan betogen.  
 
Hoe zien jullie de "toekomst" 
voor ogen van onze Club Fran-
se Motoren?  
Zullen we nog kunnen/mogen 
rondrijden met onze oude 
"stinkende" motoren na het 
lezen van heel veel 
"tegenstrijdige berichtgevin-
gen"? 
 
Ik ben tot de conclusie geko-
men dat wij aan de situatie van 
ons en jullie eigen milieu in Ne-
derland, zelf niet veel verbete-
ring zien. De steenkool werd 
reeds voor ongeveer 95 procent 
uit de huishoudens gebannen, 
alsook de houtkachels en onze 
belastingen vliegen of swingen 
de pan(nen) van de daken uit. 
De regeringen leggen belastin-
gen op alles waar ze maar be-
lastingen kunnen op heffen, en 
wat weten ze nog meer om geld 
uit de modale burger te slaan? 
Dus na alle recensies en vroe-
gere documentaires betreffende 
diesel en andere fossiele brand-
stoffen, ben ik bij dit ene en 
"wijselijke" besluit gekomen dat 
wij met zijn allen grote "JA - 
knikkers " zijn geworden.... met 
alle respect voor ieders mening 
natuurlijk. 
 
P.S. Enkele "van alle" tijdper-
ken terug in de tijd kwam dit 
ook reeds voor. De geschiede-
nis herhaalt zich, enkel weten 
we niet om welke tijdspanne het 
gaat. 
 
Jo Vercaemst (B) 
 
Reactie CFM: bladzijde 13 

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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Sluiting kopij:  Uiterlijk maandag  1 juli 2019 
Kopij: Getypt of geschreven of digitaal 
Email: cfm.redactie@gmail.com 

Op de Voorpagina 
Deze motor was te zien tijdens de tweede Rendez-vous op 
19 januari. Een goede start van het nieuwe jaar! Zie blz. 10. 
 
Achterkant: 
Advertentie van Alcyon Concours d’Endurance de 
l’U.M.F. van 10 december 1923 uit La Revue Motocyclis-
te et Automobile  

Redactioneel 
Contributie 
Sinds de oprichting van deze ver-
eniging hebben we een systeem 
waarbij ieder jaar ieder clublid zijn 
of haar loyaliteit toont door op tijd 
de contributie zelf over te maken. 
Dat loopt ook dit jaar weer super 
soepel. Binnen het bestuur wordt af 
en toe wel nagedacht over een an-
dere wijze van innen, bijvoorbeeld 
een automatische incasso. Of dat er 
ooit van komt, dat is aan het be-
stuur en uiteindelijk ook de leden. 
Voor de redactie is het fijn om te 
zien dat het collecteren op de ou-
derwetse manier zo goed loopt dat 
we weer (iets vertraagd) ‘t clubblad 
bij de leden kunnen bezorgen. 
Met onze nieuwe drukker is de ver-
zending makkelijker en goedkoper 
geworden. Nabezorgen van clubbla-
den is met de stijgende kosten van 
TNT-post nu op bijna €4,= per blad 
gekomen, nog los van het werk dat 
we eraan hebben. Gelukkig kunnen 
we dat samen in bijna alle gevallen 
voorkomen. 
Schouderklopje voor de leden en de 
ledenadministratie die dit ieder jaar 
weer samen fixen. Er is één lid die 
onterecht een bericht kreeg om de 
contributie over te maken. Fouten 
zijn nooit goed, maar dat is geen 
gebrek aan aandacht en zorg. 
Paul / Ans 

Adverteerders 
Na verschijnen Peu de Tout 107 
Even kort: grote complimenten voor het blad in de nieuwe 
uitvoering! Kleurenfoto's, fraai papier, heel mooi allemaal. 
Groet, Gerrit Muilwijk Amersfoort. 
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Clubweekend en Jaarrit CFM 
Cor & Joke Seesing organiseren dit jaar de het traditionele Clubweekend  
 
13 t/m 15 september 2019 
 
Het vindt plaats in de Achterhoek vanuit Vorden, op de grens met Hengelo (Gld). Er wordt 
gezorgd voor een leuke camping met een wijngaard als achtergrond. In plaats van een Franse 
wijngaard kan men nu eens een Achterhoeks wijntje proeven uit de eigen wijngaard en even-
tueel voor de niet-liefhebbers is er ook een Achterhoeks 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. 
 
Er volgt nog andere informatie in Peu de Tout 109 en via de e-mail. 
Camping Elanova minicamping, Bleuminkmaatweg 1, 7251 MS Vorden 
 
Inschrijven kan al via het secretariaat: c.m.de.graaf@kpnmail.nl 
Voor aanvullende informatie over de camping: zie hieronder of: cseesing@planet.nl 

Rustige en gemoedelijke camping bij wijngaard, grenzend aan landgoed 't Zelle. Gelegen 
tussen de dorpen Ruurlo, Hengelo en Vorden. Uitgangspunt voor fiets- en wandeltochten. 
Ruime plaatsen met water- en stroomaansluiting(10Amp). Sanitaire voorzieningen met dou-
ches zonder muntjes. Er is aandacht voor mindervaliden. Koel- en vrieskast aanwezig. En 
natuurlijk Achterhoekse wijn. 
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 Oeps 
 
Een telefoontje van Daan de voorzitter van onze mooie Club Franse Mo-
toren zette mij aan het werk om een voorwoord te schrijven. Het tele-
foontje had te maken met de laatste vergadering die we als bestuur had-
den. Terloops en terecht werd mij gevraagd of ik er wel aan had gedacht 
om een voorwoord te schrijven. Neen dus, totaal over het hoofd gezien. 
Zo zie je maar zit je zelf in de redactie en zit je de leden achter de broek 
aan om te schrijven en om op tijd kopij aan te leveren ga je zelf in de fout. 
  
Op de genoemde vergadering kwamen weer verschillende onderwerpen 
aan de orde zoals de Kennisdelendag (KDD), Financiën, Beurzen en ook 
het Huishoudelijk Reglement (HHR).  
Over de beurzen krijgen jullie in de volgende Peu een artikel te lezen. 
Daarin nemen we ook een reactie mee van Frans Bakker naar aanleiding 
van de beurs in Rosmalen. Je moet weten dat Frans een van de eerste leden 
is, en op diverse beurzen een stand heeft, waaronder Rosmalen. 
Gelukkig heeft hij genoten van de beurs in nieuwe stijl, het was er goed en 
er was voldoende te zien. Omdat hij een stel leden in de eerste dagen van 
het nieuwe jaar in Rosmalen niet meer gesproken heeft, van hem een groet 
via het clubblad. Een pleidooi van Frans om Rosmalen toch op te nemen 
in de agenda van de club wordt van een serieuze reactie voorzien door het 
bestuur. Er is echter wat meer tijd voor nodig.  
 
Aan het Huishoudelijk Reglement wordt door het bestuur hard gewerkt om 
dit af te krijgen, ook omdat het privacy gebeuren waar we mee te maken 
hebben, daarin mede wordt vastgelegd. Het ligt in de bedoeling om dit in 
oktober met de Algemene Ledenvergadering als definitief document af te 
hameren. Dit houdt wel in dat het document voor die tijd aan de leden aan-
geboden moet worden om een eventuele reactie te kunnen geven. 
 
Maar genoeg over vergaderen. Dat gepraat moet om de club te laten be-
staan maar het draait uiteindelijk om de uitvoering van onze hobby. Zo 
hebben we de afgelopen maanden weer verschillende beurzen in binnen- 
en buitenland kunnen bezoeken. Waar de een wat leuks mee  kon nemen, 
ging de ander met lege handen naar huis. In het schuurtje brandde dan de 
kachel tijdens de restauratiewerkzaamheden of het groot onderhoud aan 
onze motoren. 
 
Voor onze club heeft de eerste activiteit het “Rendez-Vous” dit jaar al  
weer plaatsgevonden.  
 
Als je dit leest is de KDD waarschijnlijk ook al  achter de rug en is het 
seizoen dus weer echt gestart. De bomen en struiken staan bijna in bloei. 
De motoren hebben het nodige onderhoud weer gehad en staan te popelen 
om samen met hun baasje de nodige prestaties te leveren.  
 
Ik wens jullie allen een veilig, gezellig en productief en bovendien gezond 
jaar toe. 
 
Groet, Ans Vink 
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Meerjarig schorsen eindelijk mogelijk  
Het meerjarig schorsen komt vooral van pas bij langdurige restauratie van 
voertuigen. Vanaf 1-1-2019 kan, naast voor de tot nu toe gebruikelijke 
periode van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar schorsen gekozen worden. Het 
schorsen van een voertuig ouder dan 15 jaar kost voor 1 jaar € 24,10, voor 
2 jaar is dat het dubbele dus € 48,20 en voor drie jaar kost het 3x het een-
jaarstarief: € 72,30. Voor een bromfiets is het € 11,10 voor 1 jaar, twee 
jaar € 22,20 en drie jaar € 33,30.  
U krijgt geen geld terug als u de schorsing eerder beëindigt. 

Schorsing van een, twee of drie voertuigverlichtingen  
Met een schorsing worden de drie voertuigverplichtingen WA verzekeren, 
APK goedkeuren en  motorrijtuigenbelasting betalen voor de duur van de 
schoring opgeschort. Afhankelijk van de ouderdom van het voertuig kun-
nen een of twee van deze voertuigverplichtingen al vervallen zijn: er hoeft 
voor een voertuig van 40 jaar en ouder geen motorrijtuigenbelasting meer 
betaald te worden en als het voertuig APK plichtig was vervalt dat hele-
maal als het voertuig een datum eerste toelating heeft vóór 1-1-1960. Wat 
zonder schorsen altijd blijft is de plicht een voertuig WA te verzekeren. 

Blijven rijden tijdens een schorsing 
Het is in drie gevallen toegestaan om te rijden tijdens een schorsing. Aller-
eerst mag dat als u toch de APK wil laten doen na afloop van de geldig-
heid van de vorige APK. Ook mag u naar een keuringsstation van de RDW 
rijden. Wel altijd met een afspraakbevestiging op zak en zonder een leuke 
omweg te maken. De laatste uitzondering is dat met een verzekerd, en ge-
schorst voertuig een evenement dat aangemeld is voor de Evenementenre-
geling bezocht mag worden (volgens voorwaarden Evenementenregeling). 

Altijd wel verzekerd blijven  
De meeste oldtimerverzekeraars kennen niet de mogelijkheid om hun polis 

Meerjarig schorsen kan vooral handig zijn bij langdurige restauraties 

Wens voor meerjarig schorsen nu ingewilligd 
De RDW is tegemoet gekomen aan een al lang levende wens van de FEHAC 
om het meerjaig schorsen van de voertuigverplichtingen mogelijk te maken.  
Tekst: Fehac 
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 te schorsen. Schorsen is ook niet handig met het oog op de drie situaties dat 
u mag blijven rijden. Een schorsing aanmelden en afmelden bij de RDW 
kost de verzekeraar ook geld en administratie en die ruimte zit er niet in de 
lage premie voor een WA-oldtimerverzekering. Daarnaast blijven de risi-
co’s van brand en diefstal bestaan en ook daarom is het verstandig om ze-
ker ook het cascodeel van de verzekering te laten doorlopen. 

Einde schorsing: voertuigverplichtingen weer van kracht  
Na het einde van de schorsing herleven de voertuigverplichtingen en voor 
de APK en het verzekeren bent u zelf verantwoordelijk. De belastingdienst 
krijgt van de RDW een seintje dat er weer gereden gaat worden en weet u 
wel weer te vinden als er nog motorrijtuigenbelasting betaald moet worden. 
De RDW stuurt 6 weken voor afloop een waarschuwingsbrief dat de schor-
sing er bijna op zit en dat u weer opnieuw moet schorsen of dat u uw WA-
verzekering en APK weer op orde moet hebben. ■ 

 

Imme R100 (museum Gutshof) 

Kabels solderen 
Na het verschijnen van het artikel Solderen in Peu de Tout 107 blz. 23  
kreeg de redactie nog bevestiging en aanvulling: 
 
• Kabel Ontvetten met remmenreiniger (zie Action voor goedkope 

spuitbussen) en waterproof schuurpapier 
• Gebruik een kabelkniptang (BBB, verkrijgbaar bij de fietsenma-

ker) 
• Gebruik geen zilversoldeer (te hard) 
 
Klaar? Onderhoud en smeer de kabels met Brunox Turbo-Spray. Het is 
roestwerend, smerend, kruipt wel, verharst niet. Het is neutraal voor verf, 

 

Leuk koffieadres (D) 
Advies: Peter en Ans Vink 
Tijdens een korte vakantie in de omgeving van de Weser bij de 
plaats Höxter maakten wij met onze BMW klassiekers een toer-
tje. We reden een klein stukje op weg 64 toen we een bord zagen: 
Restaurant en Cafe Gutshof – Motorradmuseum. Dit was een 
goede reden om een stop te maken. We konden onze motoren in 
de prachtige tuin aan het terras parkeren. De koffie en de huis-
gemaakte Torte deden de mens goed. Daarna was het tijd om het 
museum te bezoeken, weliswaar geen museum met Franse moto-
ren maar meer een NSU museum, maar je vond er ook een aan-
tal andere merken motorfietsen.  
Om kleine indruk: ééncilinder viertakt NSU 501 T 494 cc met 3 
versnellingen van bouwjaar 1927, een Zündapp Z200 1 cilinder 2 
takt van bouwjaar 1929 en een lichte Imme R100 2-takt met 3 ver-
snellingen met de bijzondere eenzijdige wielophanging. Verder 
nog vele andere motoren, enkele auto’s, scooters, brommers en 
nog wat leuk oud ingerichte winkeltjes en een werkplaats. Dit al-
les maakte het bezoek zeker de moeite waard. Je vindt het Muse-
um Restaurant Gutshof aan de Wickensen 16 37632 Escherhau-
sen.  Beperkte openingstijden, kijk op gutshof-wickensen.de 
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CFM agenda 
 
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 

 

Gebruik van kurk bij de oldtimer 
Heel lang heeft men kurk gebruikt voor het bekleden van koppelingspla-
ten en het afdichten van benzinekraantjes. Tijdens de Kennisdelendag op 
7 april 2018 gaf Wim Janssen een korte toelichting op de zaak. 

Benzinekraan 
Gebruik gelijmde kurk voor de benzinekraan. Deze kurk is compacter en 
sluit daardoor beter af. Wim vertelde ook hoe hij kurk afdraaide in de 
draaibank:  
 
• neem een elektriciteitspijpje 16 mm en draai de kurk af tot 14 mm. 

 
• maak aan een oude vulling van een Parker balpen een scherp randje 

en plaats deze in de vaste kop van de draaibank. Het gaatje komt zo al 
snijdend precies midden in het kurkje terecht. 
 

• wrijf de kurk daarna in met grafietpoeder 
 

• goed aandrukken van de kurk in het kraantje is belangrijk. 
 

Koppelingsplaten 
Gebruik voor de beklede koppelingsplaten hele kurk (dus juist niet ge-
lijmde kurk). De lijm in de kurk wordt te heet tussen de koppelingsplaten 
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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-

J
u

li 1
9
2
4 
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Het bestuur vergadert: 
13 maart   5 juni   2 oktober    20 november 

 

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) 
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Het was prachtig winters weer om naar de Zelhemse Achterhoek te 
rijden. Op de IJssel, die weer tot normaal niveau was gestegen, na de 
lange warme droge zomer, leek al een laagje ijs te liggen. Het adres 
aan de Eeltinkweg was niet te missen door de bordjes die Cor had ge-
plaatst. De twee Terrots op de stoep leidden ons naar de toegangsdeur 
van de ruimte die Cor en Joke hadden omgetoverd tot een ontvangst-
ruimte. Deze ruimte die zij als klein museum hebben ingericht, was nu 
zelfs uitgerust met beamer en een groot scherm om de bezoekers nog 
wat beelden te kunnen tonen. Al was het niet echt nodig om oude fo-
to’s te laten zien want als je naar buiten keek, dan zag je aan alle kan-
ten de prachtige mooie natuur van de Achterhoek.  
Het was gezellig druk (20 personen) met leden uit het westen, zuiden 
en oosten van het land. Extra fijn om te zien was dat er een aantal le-
den van het eerste uur aanwezig waren. Voor de inwendige mens was 
goed gezorgd. Koffie, thee, drankjes, zelf gebakken cake en andere 

Le deuxième rendez-vous 
Het tweede Rendez-vous bij de familie Seesing zaterdag 19 januari 2019 
Door: Ans Vink 
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lekkernijen waren ruimschoots aanwezig. Uiteraard veel motorpraat en 
ideeën om beurzen te bezoeken al dan niet gekoppeld aan een vakantie-
reisje. Natuurlijk werd er ook een blik geworpen in de werkplaats van 
Cor waar ook nog een aantal motoren stonden en een busje dat hij om 
wil bouwen tot camper. Henk Stomp bracht, omdat hij er bijzonder trots 
op was, nog een zelf gerestaureerde Moto-Rêve mee van bouwjaar 1906 
met zijn excuses omdat het niet “echt” Frans is maar wel heel gaaf. Het 
is dus Zwitsers/Engels, maar daarover later meer. We hopen aan deze 
motor nog een apart artikel te kunnen wijden met medewerking van 
Henk. Deze motor was kaasje voor de techneuten die aanwezig waren. 
Al was het fris buiten, de motor kreeg hun volle aandacht, en bleven tij-
denlang buiten praten! Later in de middag werden er nog beelden van de 
CFM Jaarrit 2006 in Hengelo getoond. Daar was de CFM toen als gast 
bij het VMC weekend aanwezig. En er volgden nog een aantal beelden 
uit de oude doos. Zo vloog, de middag voorbij. 
Erg fijn dat Cor en Joke deze dag hebben willen organiseren waarvoor 
heel veel dank. Laten we hopen dat er een derde editie komt. Ik ving 
echter al geruchten op over een derde rendez-vous. ■ 
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 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 
 7201 CG Zutphen 
 
 tel/fax: (0575) 54.47.61 
 mobile: 06-24.99.84.49 
 email: robert.kwist@hotmail.com 
 
 

 
 

Ik kan voor uw motorrestauratie het volgende betekenen: 
Lederwerk: koffertjes, tassen, riemen, zadels etc. 

Hardsoldeerklussen: reparatie frames, vorken. 
Revisie oliepompen, smeersystemen. 

Lakrestauratie van tank, spatbord, biezen, . . . 
Versnellingsbakkenrevisie 
Ombouwen van wiellagers 

Onderdelenreparatie of bijmaken 
 

Snelle vakkundige service, ruim dertig jaar ervaring 
Vooraf prijsopgave, billijk tarief. 
Bellen tussen 18.30 - 19.30 uur 

(commerciële advertentie) 

De milieukwestie en de rol van de Club Franse Motoren  
(in reactie op column blz. 2) 
 
Er is in 100 jaar veel verbeterd. Veel motoren reden een eeuw geleden rond met total-loss sme-
ring. De steden werden nog vol gescheten met paardenstront. De kalkstenen gebouwen waren 
zwart, evenals de vensterbanken in de steden. Daar is weldegelijk een verbetering waar te nemen 
terwijl stedelijke agglomeraties in veel gevallen verhonderdvoudigd zijn in grootte. 
 
Via de Fehac is er de CFM veel aan gelegen om ook in de toekomst te kunnen blijven rijden met 
veteraan-motoren. Doordat de druk op industrie en maatschappij groter wordt, zie je hoopvolle 
ontwikkelingen door onderzoek. Er zijn oplossingsrichtingen. De Fehac rapporteert daarover. 
 
Binnen een vereniging van een kleine 200 leden is het onvermijdelijk dat de mening over het  
onderwerp duurzaamheid (hier meer concreet het gebruik van fossiele brandstoffen) totaal ver-
schilt. Daar wil de vereniging zich niet in mengen. De zorg voor onze hobby is in het vorige punt 
beschreven. Uiteindelijk kunnen we allen een mening hebben maar de club of een individu staat 
niet boven de Wet. 
 
Het verbranden van kostbare en waardevolle grondstoffen, gewonnen uit de aardbodem, lijkt 
voor warmte en vervoer niet noodzakelijk. Deze brandstoffen lijken op grote schaal gemaakt te 
kunnen worden. Daar kunnen onze motoren ook van profiteren. Met 8 miljard mensen is het han-
dig om energie en grondstoffen opnieuw te gebruiken, waar dat mogelijk is. Omdat de zoektocht 
daar naar nog maar net is begonnen, is het nog ondoorgrondelijk waar het eindigt. De CFM staat 
met z'n neus vooraan om het te volgen en waar mogelijk een beetje te beïnvloeden. 
 
We blijven rijden, daar gaan we vanuit!  (Redactie CFM) 



14 

 

 
Even voorstellen… Karel Themme 
Ik ben 62 jaar, getrouwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen en we wonen in Emmen. 
Sinds vorig jaar met vervroegd pensioen gegaan. Daarvoor jaren docent procestechniek ge-
weest bij het Drenthe College in Emmen. Daar gaf ik vele technische vakken. De techniek 
(sleutelen) en sport in het algemeen boeit mij enorm. Wat de sport betreft is dat echter niet de 
motorsport maar het wielrennen.  
Tekst en foto’s:   Karel Themme 

Ik heb de motoren om te sleutelen en de racefiets om kilometers te 
maken. 
Het begon toen ik als cadeau voor mijn 40ste verjaardag een lespakket 
voor het motorrijbewijs kreeg. Nadat ik mijn motorrijbewijs had ge-
haald. Kwam er een BMW R1100R. Daar reed ik echter veel te weinig 
op. Ondertussen ging mijn interesse uit naar een oldtimer motorfiets, 
deze opknappen en een beetje rustig rondtoeren in de omgeving. Het 
moest dan maar een oldtimer BMW worden. Dus uiteindelijk een BMW 
R25/0 aangeschaft. Daar begon het mee, bijna ieder jaar kwam er een 
oldtimer BMW bij. Aangezien de kennis steeds groter werd van BMW 
motoren van de jaren 50 kocht ik ook soms een BMW project compleet 
in onderdelen om er weer een mooie rijdbare motor van te maken. Ik 
wou me alleen beperken tot BMW. Ondertussen heb ik ruim 10 ver-
schillende types BMW’s: de R24,  R25,  R25/2,  R25/3,  R26,  R27, 
R35 zijn één cilinder mono modellen en de R 51/2,  R51/3 en R60 zijn 2 
cilinder boxers. Deze motoren kan ik inmiddels wel dromen. De 
R1100R was ondertussen weer verkocht. 

Nu zul je je afvragen waarom dan lid van CFM? 
Wel nu vorig jaar mei kwam er hier in de buurt een Automoto A9 uit 
1929 te koop op marktplaats. Ik wilde ook graag nog eens een vooroor-
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 logse oldtimer (BMW is onbetaalbaar) en dit model sprak me wel aan 
en ook de toestand waarin het verkeerde. Ook was er nog een geldig 
kenteken bij en de prijs was redelijk. Dus gelijk maar kijken. De motor 
stond al 10 jaar stil in een garagebox. De  familie van de overleden ei-
genaar wilde hem nu wel verkopen. Daarvoor had ik nimmer van dit 
merk motor gehoord. 
Ik had me nooit verdiept in Franse motoren, maar ik vond het zo’n 
mooie motorfiets ,dat ik hem gelijk heb gekocht. Ik zou wel zien hoe 
compleet en origineel het was en hoe het zit met onderdelenvoorzie-
ning. Ik had geen tijd om dat uit te zoeken, want er waren meer kapers 
op de kust. 
De motor dus gelijk meegenomen en eerst achteraf weg gezet, want ik 
was ook nog met een BMW 51/3 bezig om op te bouwen. Het was dus 
eigenlijk min of meer bij toeval dat ik deze motor heb aangeschaft.  

Had de motor in Maastricht te koop gestaan 
… dan had hier waarschijnlijk geen “Even voorstellen” stukje van mij 
geweest. Maar ik heb beslist geen spijt van de aankoop, want ik blijf het 
een prachtige motorfiets vinden met al zijn mooie details, zoals tree-
planken en een koperen bandenpomp. 
Ondertussen wel al veel gesurft op het net om informatie te vinden. Zo-
doende kwam ik bij CFM. Er was vrij weinig van Automoto te vinden. 
Het leek mij dan goed om eerst maar eens lid te worden van deze club. 
Zo gezegd zo gedaan en heb mij vorige zomer aangemeld als lid. Ik ben 
nog niet echt begonnen met restaureren, ik heb al wel wat dingetjes ge-
zien die niet kloppen. Uitlaat, kilometerteller, achterlicht en de dop van 
het oliereservoir zijn niet origineel aan de dynamo twijfel ik of deze er 
op hoort. Dus ik heb nog wel wat uit te zoeken, maar dat is juist het leu-
ke er aan.  
 
Ik heb nu ondertussen lang genoeg getypt. Eerst even fietsen ■ 
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Reims beurs verslag in beeld 
Ook dit jaar stond 9 maart 2019 Reims op de to-do lijst. We gingen met 4 in een auto en ver-
trektijd 05.30. Zijn we mooi voor aanvang van de beurs ter plaatse. Maar omdat er in Brabant 
(sinds kort) een tijdzone ligt stond de 1e al om kwart voor 5 voor  onze deur. Tegen half 6 wa-
ren we compleet (Jan-Cees-Christje en Christ) voor vertrek. Voorspoedig reis en mooi op tijd 
in Reims. Parkeren langs de weg aan de achterkant beurs en dan even kaartje kopen. Het 
duurde precies 3 kwartier voor we binnen waren. Strenge tassencontrole aan de poort en we 
waren zeker niet alleen!! Veel foto’s dit keer, beelden zeggen meer dan woorden! 
Tekst en foto’s:  Christ de Graaf 

Het weer zat mee (een klein buitje en veel wind) en we 
hebben het hele beursterrein af kunnen stropen. Omdat er 
ook veel stands staan met automaterialen moet je wel se-
lectief te werk gaan. Er stonden overigens meer motoren 
en onderdelen te koop dan vorig jaar. 
 
We zagen onder andere een Griffon V-twin, vele Terrot 
en Peugeot blokken en onderdelen, maar ook Jap, Zürcher 
en volop Engels en ook al Japans spul. De keuze was reu-
ze als je een carburateur of magneet zoekt, dan zijn de 
meeste prijzen nog redelijk te doen. De tijd van goedkoop 
is echt voorbij, maar voor wie wat zoek is de beurs van 
Reims toch wel “the place to be”.  
 
We stonden bij een stand te kijken met een prachtige ge-
restaureerde 350 cc Terrot zijklepper en onder onze ogen 
werd hij verkocht (zonder af te dingen) voor €5000,- Ove-
rigens waren er ook stands waar je echt met goud moet 
betalen. Een frame en een leeg motorblok voor € 7500,- 
Dat lag er dus nog toe we weg gingen en dat zal er vol-
gend jaar ook wel weer liggen. 
 
Jan had een hele boodschappenlijst voor de Terrot 500 
RGST en heeft toch het meeste kunnen scoren. Die kan 
nu thuis weer aan de gang. Hij had ook veel zin in een 
mooie bakfiets met hulpmotor maar daarvoor was geen 
plaats meer in de auto. Toen we de beurs verlieten liep er 
een fransoos met die bakfiets weg. Ai, dat deed pijn. 
 
Na het hele beursterrein afgestroopt te hebben zijn we 
binnen in de expositieruimte gaan kijken. Veel auto’s 
maar toch ook diverse motoren, oa een prachtige Peugeot 
P 135 en een Motobécane MB1 met scharensliep op de 
aanhanger.  
 
De hal met de gereedschappen hebben we overgeslagen, 
er was geen doorkomen aan. Uiteindelijk heeft Christje 
nog een echte Franse alpinopet gescoord en tegen vieren 
zijn we weer huiswaarts gegaan.  
 
Van 5 tot half 9 is toch een lange dag …… en ik heb die 
avond niet veel tv meer gezien ■ 

Zürcher 
Is een historisch Frans merk van 
motorfietsen en inbouwmotoren. 
Het is ontstaan uit Zédèl. Dat 
merk bestond in de pionierstijd en 
was toen zeer bekend, bij de 
verzamelaars en nog steeds trou-
wens. Zédèl bestond van 1901 
tot 1923. Tot in de jaren vijftig zijn 
nog inbouwblokjes gebruikt. 

Un Peu de Tout Reims 2019 
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Behoud van het oldtimer bezit 
Het doel is om motoren zo lang mogelijk in goede conditie te houden en, 
als het toch mis gaat, dan zo goed mogelijk te verzekeren. Frans legde logi-
scherwijs de nadruk op deze volgorde! Daarom kwam tijdens de lezing 
eerst het “bewaren” aan de orde, daar werd best een hele tijd bij stil ge-
staan. 

Conserveren 
Relatieve luchtvochtigheid is ideaal tussen de 50% relatieve luchtvochtig-
heid en 60% en dan hoef je niet te stoken. Wanneer het onder de 50% is, 
dan is het slecht voor de rubbers. Boven de 60% slaat het vocht neer op de 
motor en krijg je roest.  
 
Je hebt luchtdrogers met relatieve vochtigheidsmeter en thermostaat. 
 
Een andere mogelijkheid is om de temperatuur boven de 15 graden Celsius 
te houden, oftewel kamertemperatuur. Dan slaat het vocht niet meer op de 
oldtimer.  

Tips 
• Geen moderne benzine in de tank bij stilstand. In Peu de Tout 107 is 

daarover op blz. 30 het laatste nieuws gegeven. 
• Haal de accu eruit of verzorg ‘m met een druppellader 
• Zet de zuiger in de minerale olie. 
• Zet het chroom in olie of WD40, denk ook aan het blok en de lak 

Preventie in je werkplaats 
• Zorg dat het altijd opgeruimd is. De reden is simpel: als het rommelig 

is, dan brandt het een en ander sneller 
• Zorg voor een groot en goed blusapparaat. Zorg voor een goede bereik-

baarheid als er een calamiteit is. De blusser is bij een deur geplaatst zo-
dat je bij onraad als eerste langs de blusser komt lopen 

• Een schuimblusser of een koolzuurblusser (CO2) is het beste. Liever 
geen poederblusser want die veroorzaakt veel vervolgschade (in elektri-
sche componenten is het zoute poeder corrosief) 

• Laad geen accu’s op als je niet in de buurt bent. Hoe dat zit met moder-
ne druppelladers, dat kwam niet ter sprake... 

• Gebruik vlamdovende afvalbakken van metaal. Maak er een gewoonte 
van om de bak elke dag te legen. 

Verzekeren van oude motoren 
Presentatie door: Frans de Leeuw (Kennisdelendag 7 april 2018) 
Bewerkt door: Paul Jonkman 
 
Tijdens een boeiende presentatie heb ik aantekeningen gemaakt en tevens gebruik gemaakt 
van een beknopte samenvatting. Ik vertrouw er maar op dat alle informatie goed is weergege-
ven. Ik vond het jammer om de aantekeningen nog langer te laten liggen. Reacties op dit arti-
kel zijn uiteraard van harte welkom, evenals ervaringen of tips. We zullen die verwerken in 
het volgende clubblad. 

Wat is relatieve 
luchtvochtigheid 
(in %)?  
is de hoeveelheid water-
damp (vocht) die in de 
lucht zit bij een bepaalde 
temperatuur ten opzichte 
van de maximale hoeveel-
heid waterdamp bij diezelf-
de temperatuur.  
 
Het is een relatieve waar-
de omdat in een liter kou-
de lucht weinig waterdamp 
opgenomen is.  
 
Bij warme lucht “past” er 
veel meer waterdamp in 
diezelfde liter lucht.  
 
Dit verklaart ook dat de 
dauw van de morgenstond 
snel verdampt als de lucht 
opwarmt door de zon.  
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Dagwaarde Restauratiewaarde 
Motorwaarde   € 5000 Restauratiekosten  € 7500 
Waarde wrak  € 2000   
Schade-uitkering € 3000 Schade-uitkering  € 7500 

Wat kun je verzekeren? 
• WA (volledig of alleen clubevenementen of beperkt aantal kilometers) 
• Brand (beperkt casco) 
• Storm (beperkt casco) 
• Diefstal (beperkt casco) 
• Waterschade (beperkt casco) 
• Alle onheil dat van buiten komt (casco in diverse varianten, voorwaar-

den goed lezen) 
• Helm, kleding, accessoires 
• Rechtsbijstand 
• OOV: opzittenenongevallenverzekering bij overlijden 
• OOV: opzittenenongevallenverzekering bij blijvende invaliditeit 

Aandachtspunten bij een behoorlijke waarde of collectie: 
• Zorg voor een taxatierapport (bij voorkeur in overleg met een verzeke-

raar) en dan ook het advies van de taxateur volgen. Taxatie in dossier 
verzekeraar laten zitten. Update afspreken en verzekeraar laten melden, 
dan vergeet je het niet. Met een taxatierapport van een expert die inge-
schreven staat bij de Fehac. TMV of de VRT sta je het sterkst. 
 

• Bewaar alle papieren, zoals een taxatierapport, papieren foto’s 
(aankoop), restauratie-nota’s en alles wat verder van belang is (op een 
andere plaats dan de motor) . 
 

• Aandachtspunten bij een casco-polis. Dekking op restauratiebasis en 
niet op dagwaarde, zie het voorbeeld hieronder. 
 

• Diefstal: maak het de ongenode gasten lastig. Werp barrières op. Een 
bovenverdieping, een ondiepe greppel, een langer toegangspad, alle 
kleine factoren kunnen preventief werken. (hier ging Frans helemaal 
los met enkele spectaculaire verhalen. Dieven hebben er soms toch 
heel wat voor over om jouw bezit de hunne te maken) 
 

• Brand: kijk naar de totale situatie. Een verzamelgebouw is veel gevaar-
lijker dan een enkel gebouw. Bij een verzamelgebouw is de beveiliging 
zo sterk als de zwakste schakel (die je meestal niet in de hand hebt, dus 
buiten je invloed is) 

Voorbeeld 

 

 

 
• Altijd maatwerk afspreken met de verzekeraar of beursmakelaar 

 
• Deze manier van schaderegeling is ongebruikelijk bij roerende zaken, 

maar gebruikelijk bij onroerende zaken (uw woning). Dit kan ook in 
overleg met de verzekeraar afgesproken worden. 
 

• Vaak wel standaard dekking van onderdelen (2x de laatst gangbare 
onderdelenprijs) 
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Militaire motoren 
In de laatste Peu stelde Daan in zijn voorwoord de vraag om een reactie te geven op een mili-
taire motor. Nou spreekt mij dat gelijk aan omdat ik een  specifieke militaire motor heb, de 
Gnome & Rhône AX2. Over die motor heeft vier jaar geleden een aantal keren al een revisie-
verhaal gestaan. Maar daarover straks meer. 
Beeldmateriaal en tekst: Christ de Graaf 

Het paard vervangen... 
Eerst ben ik eens in de boeken gedoken en zag dat de belangrijke 
Franse merken Terrot Peugeot, René Gillet  en ook Monet Goy-
on hun bijdrage aan militaire motoren hebben geleverd. Het be-
gon allemaal in en na de 1e wereldoorlog, waarbij Frankrijk gro-
te verliezen had geleden. De officieren zagen dat de Engelse 
militairen motoren hadden en dat de ordonnans duidelijk sneller 
was dan het paard. Maar de motoren waren meestal motoren in 
burgeruitvoering, en dan soms met wat extra hulpstukken. Het 
waren geen motoren die specifiek voor het leger waren ontwor-
pen. 
Maar eind jaren twintig komt daar verandering in als het Franse 
leger besluit een motorbrigade op te richten en aan diverse fabri-
kanten vraagt om een legermotor te ontwikkelen. 
De eerste Franse motor die ik tegenkom is in 1918 de Terrot 
Motorette B. 
 
Terrot had een 500cc V-twin met Zédèl-motor in het assorti-
ment, maar het leger ging voor betrouwbaarheid en dus leverde 
Terrot model B met MAG motor. 
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 Na de “grote oorlog”: Terrot 
In 1919 was de motor ook voor civiel gebruik leverbaar. 
Vanwege familiebanden met Duitsland mocht Terrot na de 
1e wereldoorlog een tijdje niet leveren aan het leger. Maar 
vanaf de jaren dertig zien we dat diverse fabrikanten uitge-
nodigd worden om militaire motoren te leveren. Meestal 
een burger motor die legergroen was zoals vanaf 1934 de 
VA (750 cc V-twin) , maar wel met specifieke aanpassin-
gen zoals oa. de “hill-rol” die voorkwam dat men met het 
carter vastreed op een heuvelrand. De V-twin was meestal 
voorzien van een zijspan. 
In 1937 komen we de Terrot RDA tegen, een 500 cc zij-
klepper, maar wel afgeleid van de burger RD. En in die tijd 
zien we ook de samenwerking met Gnome & Rhône ont-
staan over de productie van de AX2. 

Peugeot 
Ook bij Peugeot zien we gebruik van motoren in de 1e WO, 
namelijk de 345 cc V-twin “Paris-Nice”. In die tijd een re-
volutionaire motor van wel 2 ½ pk. Met 4 kleppen per ci-
linder werd in 1914 een wereldrecord van 122 km/uur ge-
reden. Deze motor werd door de ordonnans gebruikt  
en komen we tegen op tekeningen uit die tijd. 
 
Als Peugeot eind 20er jaren de 350 cc P105 en P107 pro-
duceert, dan heeft het leger belangstelling voor de P107. 
De zijklepper is eenvoudiger in onderhoud. In 1934 komt 
de 350 cc P112 en daarvan worden er een aantal geleverd 
met een aantal specifieke legerzaken. Het carter is vergroot 
zodat de motor meer olie bij zich heeft en de olie meer 
ruimte heeft om te koelen. De motor heeft een schijven-
koppeling, die in de olie draait, en de motor heeft een ge-
forceerde ventilatie. Met een riem wordt een ventilator aan-
gedreven om de cilinder te beschermen tegen oververhit-
ting. Het Franse leger bestelde er 5400 van in december 
1939. 
Intussen heeft Peugeot de 350 cc P135 ontwikkeld. Dat is 
een kopklepper waarvan er zeker nog één exemplaar bin-
nen de CFM is. Ook die motor kom je vaak tegen op foto’s 
van leger of Gendarmerie. Het was naast de solomotor ook 
een gewilde motor om met zijspan uit te rusten. 

Monet Goyon 
Monet Goyon komen we na de 1e wereldoorlog tegen als 
leverancier van invalide-voertuigen. Na de oorlog waren er 
erg veel oorlogsinvaliden en voor hen bouwde men de Vé-
locimane, een driewieler, die in het begin met de hand aan-
gedreven werd en later met motor geleverd werd. Geen 
echte legermotoren maar in die tijd een geweldige uit-
komst. 

6 januari 1916, sneller dan een paard... 



23 

 

 

In 1937 bestelt het leger wel een aantal gemodificeerde 
500cc L5A ( met de A van Armée). 

René Gillet 
Ook René Gillet was een speler die motoren leverde voor 
het leger, brandweer en gendarmerie. Ook hier werd de 
zware v-twin meestal voorzien van een zijspan. 

Gnome & Rhône  
Gnome & Rhône had een heel andere ingang bij het leger. 
Het was in de 1e wereldoorlog een zeer grote leverancier 
van vliegtuigmotoren en de bekende stermotoren werden 
ook door Fokker afgenomen. En na de 1e wereldoorlog doet 
Gnome & Rhône mee met type D om zijn kwaliteit voor 
het leger te bewijzen. Midden jaren dertig doet het Franse 
leger een oproep aan diverse motorleveranciers om een mo-
tor met zijspan te ontwikkelen als tegenhanger van de Duit-
se BMW R12 en de Zündapp. 
Gnome & Rhône bouwt een 750 cc op basis van de CV2. 
Dit is type X. De militaire uitvoering wordt XA. Maar die 

Bernardet en Gnome & Rhône maken er in 
1936 samen dit van: “draken transport” 
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 wordt op verzoek van het leger aangepast naar een 800 cc 
zijklepper en met aangedreven zijspan (dragons portés van 
de firma Bernadet) wordt dit de AX2.  
Deze zijspannen zijn uitwisselbaar met René Gillet en Gil-
let Herstal, die beiden ook een aparte legeruitvoering heb-
ben gemaakt. Maar die hebben uiteindelijk nauwelijks ge-
leverd aan het leger. 
Om de kwaliteit te bewijzen rijden in 1938 vier militairen  
(vanaf Marokko 6 man) in 26 dagen van Parijs naar Dakar 
in Senegal. Met alle ontberingen en logistieke problemen 
van die tijd. Maar de motoren leveren geen problemen op. 
Het Franse leger besluit 2000 machines te bestellen. 

Drie saillante details over de Gnome & Rhône AX2 
Omdat Gnome & Rhône die productie niet aan kan, wordt 
een overgroot deel geproduceerd bij Terrot. En zo doet 
Terrot dus ook mee aan de levering van militaire motoren. 
Tweede saillante detail is dat als de motoren gereed staan 
bij aanvang van de 2e wereldoorlog maar dat deze door de 
Duitsers in beslag worden genomen. De motoren worden 
ingezet aan het oostfront. Daarom zijn er nu nog meer 
AX2’s in Polen te vinden dan in Frankrijk zelf. 
De machines die bij Gnome & Rhône zelf gebouwd zijn, 
die werden ingezet in het niet bezette deel van Frankrijk, 
maar vooral in de Franse koloniën in Noord Afrika, toch 

ook een opmerkelijk onderscheid dat kenmerkend is voor 
dit beroemde type. 

En dan de historie van mijn AX2 
Deze is in de jaren 80 gekocht in Frankrijk door een voor-
malig clublid. Hij kocht uiteindelijk twee frames en zes 
motorblokken en deze kwamen vrij uit de mobilisatievoor-
raad.  Maar wat doe je met zoveel spullen ? Nou hij de-
monteerde alles, tot zelfs de carburateurs, ontsteking enzo-
voort tot op het laatste boutje. En alles ging in dozen en 
bleef jaren staan. Onaangeroerd, maar vermoedelijk vele 
malen verplaatst. Door wijziging in de privé situatie wer-
den de onderdelen verkocht aan een ander clublid, ver-
plaatst en ze bleven weer staan. 
Uiteindelijk is de deal gemaakt dat ik de motoren zou op-
bouwen. De deal was dat er een exemplaar voor de eige-
naar en een exemplaar voor mij gemaakt zou worden. Al-
dus geschiede en de twee motoren zijn als een Phoenix uit 
de as herrezen.  De andere machine is echter doorverkocht 
en uit het zicht verdwenen. De overige  motorblokken zijn 
ook allemaal verkocht, onder andere naar Polen en Beieren. 
Ik heb besloten om geen zijspan aan de motor te hangen en 
heb hem ook deels aangepast als solomotor, wel met de 
zijspanaansluiting op de cardan.  



25 

 

 

Rijervaringen 
De afgelopen jaren heb ik ca 5000 km met de 
motor gereden, ook diverse Jaarritten van de 
CFM, maar er zit toch een flinke gebruiksaanwij-
zing op. Omdat de motor maar een carburateur 
heeft is hij heel gevoelig op de cilinders . Je weet 
niet hoeveel brandstof hij per cilinder krijgt en 
dat heeft groot effect op de warmtegraad van de 
bougies.  Kortom, hij vreet bougies, die slaan vet 
en na een aantal malen schoonmaken is het ver-
vangen. 
Het starten kent zijn gebruiksaanwijzing, daar ben ik wel 
achter gekomen. Door de dwarse kickstarter die erg hoog 
zit, moet je aan de stoeprand gaan staan om erbij te kun-
nen. En dan is het maar goed dat ikzelf een behoorlijk ge-
wicht heb, want dat is nodig om de kickstarter naar bene-
den te krijgen.  
Maar ik klaag niet, het is een machtige machine. Ik ken 
nog een of twee  rijdende AX2’s en drie stilstaande exem-
plaren. Je kunt dus wel stellen dat het een unieke machine 
is binnen de CFM.  

Blauw 
Ik heb gekozen om de motor blauw te maken. Enige onder-
delen waren blauw omdat de machines ook door de militai-
re politie werden gebruikt. En omdat ik in mijn jonge jaren 
ook bij die club gediend heb vond ik dat wel passend  ■ 

Advertentie schaalmodel HELLER oost-Europa 
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Even voorstellen… Ray de Wit 
Het Nationaal Veteraan Treffen is ieder jaar in Woerden, dat is niet ver van Boskoop, waar ik 
woon. Ik zal je proberen uit te leggen waarom ik lid ben geworden van de CFM. 
Tekst en foto’s: Ray de Wit (redactie Ans Vink) 

Ik ben lid geworden omdat ik wat meer te weten wil komen over mijn 
Terrot  P 250cc van bouwjaar 1932.  Ik ben nog niet zo heel lang bezig 
met oude motoren maar het heeft wel mijn interesse.  
 
Motorrijden doe ik al fervent vanaf mijn 19e jaar, maar dan voornamelijk 
op Honda’s. Op marktplaats zag ik een DKW RT 175 cc te koop staan. 
Dat wekte m’n belangstelling, dus ben ik daar naar gaan kijken en heb 
hem uiteindelijk toen ook gekocht.  Het is een motor met een bouwjaar 
van na 1940. Dat model motor was het nog niet helemaal omdat ik een 
motor met zweefzadel eigenlijk mooier vind. Daarom bleef ik ook verder 
kijken en speuren en niet veel later zag ik de Terrot te koop staan. Die 
heb ik er toen bijgekocht. 
Over mijn Terrot, die rijdt wel,  maar daar sta ik zo nu en dan mee stil 
omdat hij geen benzine meer krijgt. Als ik dan wat vlotter loopt hij weer. 
Dus dat verdient nog wat aandacht. Ook ontbreekt de verlichting en zoek 
ik op beurzen naar iets passends. Dus verre ritten worden nog niet ge-
maakt. Ook moet ik nog wennen aan de handschakeling aan de zijkant 
van de tank van de Terrot. 
Toen ik in Woerden was met de DKW en ik langs de CFM stand kwam 
ben ik gelijk lid geworden. 
Voor lange ritten heb ik een BMW GS 1200 Adventure wat erg prettig 
rijdt mag ik wel zeggen, maar ik rijd ook wel erg vaak op de DKW. 
Ik hoop aankomende zomer wat meer te kunnen gaan rijden op de Terrot 
nadat ik daar wat tijd aan heb kunnen besteden om hem goed aan het 
lopen te krijgen. Verder heb ik al wat kleine mankementjes zoals een 
lekkende benzinedop heb verholpen. ■ 

Datering 
Bij de datering van 
deze motor komt 
de redactie enkele 
opvallende ken-
merken tegen. Het 
jaartal 1932 is on-
waarschijnlijk om-
dat pas in het na-
jaar van 1933 voor 
het eerst van een 
model P sprake is. 
Uiteraard wil de 
redactie met ple-
zier verder zoeken 
welke kenmerken 
bij welk model 
thuis horen. Maar 
het is net zo han-
dig als een kenner 
van de Terrot P-
serie ons even 
verder helpt... 
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Rob is 67 jaar en woont in de binnenstad van Zutphen in een voormalig 
winkelpand. Op het raam staat “kunstrestauratie”, want behalve met 
oude motoren houdt Rob zich ook bezig met het restaureren van antiek, 
schilderijen en technisch erfgoed. Alles wat met oude techniek te maken 
heeft, dat heeft zijn belangstelling. 
Als we de woning betreden, dan zien we tot onze verbazing, dat bijna 
zijn gehele huis ingericht is als museum. Dat is namelijk een andere 
hobby van Rob: het verzamelen van voorwerpen uit de eerste wereld-
oorlog en daarvoor. 
Na de MTS werktuigbouw in Leiden heeft Rob vele beroepen uitgeoe-
fend, waarvan de laatste twintig jaar als restaurateur en als kunstschil-
der. Volgens eigen zeggen leunt zijn schilderstijl tegen het impressio-
nisme aan. Verder geeft Rob elke week diverse schildercursussen voor 
kleine groepen. 

Naar de motorhobby 
In 1982 zag  Rob op een antiekroute in de Achterhoek bij een antiquair 
een groene Terrot staan. Het bleek een 350 cc HST zijklepper te zijn, 
nog in zijn originele groene kleur. Rob heeft hem nog steeds. 
Het volgende project was een Terrot 500 met JAP zijklep blok. Deze 
motor heeft Rob zeer veel als vervoermiddel gebruikt. Tot 2000 had hij 
zelfs geen ander vervoer. 

In het schuurtje van… Robert Kwist 
Vandaag waren we op bezoek bij Rob Kwist. Lid van de club vanaf het eerste uur. Rob was 
erbij tijdens de oprichtingsbijeenkomst in de tuin van Paul Jonkman in 1991. 
De CFM is indertijd opgericht, omdat er steeds meer oude motoren uit Frankrijk kwamen en 
omdat er bijna geen informatie over deze motoren beschikbaar was. 
Door: Jan Horsman en Jan Koolen.     Website: robertkwist.nl 
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 De laatste jaren rijdt hij op een zeer bijzondere motor: een Terrot met 600 
cc JAP zijklepblok. Begonnen met een blok en een frame en vervolgens 
helemaal compleet opgebouwd. Huidig project is een Terrot met een 350 
cc JAP kopklepblok. 

Stoom 
De hobby is indertijd begonnen met het bouwen van een stoommachine. 
Hiermee werd veel ervaring opgedaan op het gebied van sleutelen. Alles 
op het gebied van restaureren heeft Rob zich zelf eigen gemaakt. Op am-
bachtelijke manier werken met de handen heeft zijn voorkeur. Alleen elek-
tra is niet zo zijn pakkie-an. Een van zijn specialiteiten is het werken met 
warmte, zoals solderen met koper, autogeen lassen. Ook toepasbaar voor 
het richten van frames.  
Rob doet ook werk in opdracht van anderen, zoals lederen tasjes maken, 
hardsoldeerklussen, revisie oliepompen, onderdelen-reparatie, enzovoort. 
Zie ook de advertentie elders in het blad. 
Achter het schildersatelier heeft Rob een goed gevulde werkplaats met 
allerlei handgereedschap. Het mooiste stukje gereedschap is voor hem nog 
steeds de vijl en een set ruimers. 
Verder is uiteraard een draaibank aanwezig. Een kleine freesbank staat 
nog op zijn verlanglijstje. 

Rijden 
Rijden op de oude motoren doet Rob veel. Bijzonder is, dat hij de Terrots 
gewoon als dagelijks vervoermiddel gebruikt.  
Tot het jaar 2000 had hij zelfs geen ander vervoer en schat dat hij gemid-
deld 10.000 km per jaar rijdt. 
Verder rijdt Rob graag naar Frankrijk. Alleen of met z’n tweeën. Lotharin-
gen is zijn voorkeursgebied.  
 
Inmiddels heeft zijn zoon ook het motorrijbewijs gehaald en begint ook 
steeds meer interesse in het oude spul te krijgen. 
Rijden van clubritten doet Rob zelden, maar wat hem wel leuk lijkt om 
met een paar man naar Noord-Frankrijk te rijden op de oude motor ■ 
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Als lid van deze club nodig ik iedereen graag uit voor een rondrit die ik mee orga-
niseer hier in België. Hans.devos@telenet.be   
Het is een rondrit voor motorfietsen van voor 1931 en gaat over ongeveer 85km 
langs de frontlijn van de eerste wereldoorlog aan de Belgische kust. 
Voor 1931 = Flat tankers = entretubes = “platte tanks”. Meer info volgt later. 
 

17 augustus 2019  Middelkerke (B) 
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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) 
 
 
 
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 
 
 
11 en 12 mei The Vintage Rivaval Montlhéry (F) 
 
 
17  18  19 mei “Balade des Vieux Clous” Lambersart (noord F) moto- nostalgie.com 
 
26 mei Rit voor klassieke motoren Harderwijk. Inschrijven van 10-11 uur.  
Celsiusstraat 7  3846 BK Harderwijk. Gezamenlijk vertrek. Lijkt de CFM vooral geschikt 
voor snelle klassieke motoren. (Bert Karssen) stimon.nl 
 
1 juni Elfsteden Oldtimer Rally start 7.00 uur 
 
 
7 —  8 en 9 juni Ibbenbüren Rally (D) 
 
 
13 — 14 en 15 september CFM Clubweekend en Jaarrit Vorden (bij Hengelo (gld) 

 

 

21 september Nationaal Veteraan Treffen Woerden 
 
 
5 oktober Motorbeurs Hardenberg  “Manege Hoogenweg” Hoogenweg 52, 7793 HM 
Hoogenweg  8.00-16.00 uur 
 
 
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) 



  

 

 


