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 Appen 

Je ontkomt er bijna niet aan. De 
digitale wereld dringt zich overal 
op. Zelfs binnen onze vereniging 
maakt iedereen gebruik van tech-
niek die twintig jaar geleden nog 
niet voor mogelijk werd gehou-
den. Ga maar na: je hebt een 
navigator in de auto, een mobiel-
tje voor onderweg (stel dat je 
pech krijgt) en allengs wordt de 
volgende stap gezet. Het mobiel-
tje wordt moderner en in plaats 
van bellen wordt er een appje 
gestuurd. Met familie en kinderen 
in het buitenland worden dan al 
snel nog meer mogelijkheden 
gebruikt. 
Ontkennen heeft geen zin meer, 
we gaan ook niet meer met de 
trekschuit naar de grote stad.. 
 

Over de nadelen van de moderne 
media wil ik het niet hebben. Die 
zijn er (zat) en daar kun je ten 
dele zelf wat aan doen door er  
verstandig mee om te gaan.  
 

De Club Franse Motoren is opge-
richt om informatie te delen en 
contacten te onderhouden met 
gelijkgestemden. Onze voorzitter 
is in dat opzicht een waardig op-
volger van zijn drie voorgangers. 
Lees zijn voorwoord maar op 
bladzijde 5.  
 

Voorzitter Daan snapt de behoef-
ten en probeert met moderne 
middelen oplossingen te beden-
ken. Het enige dat wij moeten 
doen, dat is reageren op zijn con-
crete vraag. 
 

Daan is ook de initiator van de 
Whatsapp-groep waar levendig 
gebruik van wordt gemaakt. Dat 
is naast het clubblad nu mijn ge-
zelligste informatiebron. Je leeft 
mee als ‘s morgens om acht uur 
in de kou de stand wordt klaar 
gezet. Even later lees je dat het 
lekker druk is en er mooie dingen 
te zien zijn. En die zie je dan ook! 
 

Omdat de app-groep nu ruim drie 
jaar bestaat, wordt er in  dit blad 
aandacht aan besteed. Dat doet 
de redactie niet voor de minder-
heid van de leden die het al ge-
bruikt. Dat doet ze voor de meer-
derheid om te laten zien dat het 
clubleden op een leuke manier 
verbindt. 
 

CFM-redactie 

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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Redactioneel 
Even was het spannend of er vol-
doende kopij binnen zou komen. 
Maar gelukkig hebben we weer 
genoeg om een gevarieerd aanbod 
aan artikelen te kunnen leveren. 
Wat dit keer erg goed heeft ge-
werkt: mensen bedenken of weten 
iets en sturen het direct op. Soms 
zit er voor de redactie dan nog wel 
heel wat werk in, maar het idee is 
er dan, de basis waarop verder 
gewerkt kan worden. De uitwerking 
is ambachtswerk, dus stug door-
gaan en op een gegeven moment 
is het klaar om te plaatsen. 
 

Vergeet vooral niet om eens een 
mooie foto te sturen! Ons blad is er 
nu super geschikt voor. O ja, de 
mooiste foto’s hebben een achter-
grond die past bij de voorgrond, 
dus bijvoorbeeld geen blauwe vuil-
container voor de prachtig geres-
taureerde dame*!  
 

* Was het niet zo dat we al in een van onze 
allereerste clubbladen hadden vastgesteld 
dat Franse motorfietsen  in de vrouwelijke 
vorm moeten worden aangesproken? 

 

Paul / Ans 

 

Adverteerders 

Op de voorpagina 

Droomfoto. Net niet helemaal scherp. Wat gebeurt hier? Zie 
het randje van de fauteuil. De eigenaar zit daar af en toe te 
piekeren en te dromen over zijn nieuwe bezit. En je ziet dat 
er een klus klaar is, het gereedschap ligt netjes geordend op 
de werktafel. 
En zie de kruk. Als het even kan, rustig zittend verder wer-
ken. De eigenaar zit ook warm. Een dikke radiator maakt de 
werkruimte op een prettige temperatuur. Aan koud gereed-
schap heeft iedereen een hekel. Het schilderijtje verklapt de 
voorliefde voor impressionisme en tweewielers. Die im-
pressionisten vierden hun hoogtij in de tijd dat deze motor 
op de tekentafel lag.  
Merknaam en herkomst staan bescheiden op de tank. De 
hoek van de staande framebuizen is interessant, vooral de 
achterste waar de zadelpen in zit! 
Het ziet er naar uit dat dit clublid komende zomer met deze 
motor acte de présence kan geven. Mooi bezit! 
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Beste leden van de Club Franse Motoren 
Als penningmeester richt ik niet vaak het woord tot jullie. Gelukkig! 
Hoewel het jaar 2020 nog niet is begonnen op het moment dat ik dit schrijf, ben ik er 
toch al mee bezig. Het is namelijk altijd prettig wanneer een penningmeester de con-
tributie vóór het nieuwe jaar op de bankrekening heeft staan. Zijn grootste zorg is 
dan al verdwenen. 
Inmiddels heb ik al van best veel leden de contributie voor 2020 mogen ontvangen, 
maar nog niet van allemaal. Doe de club en dus mij een plezier en boek die 25 euro 
a.u.b. zo snel mogelijk over op Bankrek.nr.: NL39RABO0377328480 t.n.v Club 
Franse Motoren of leg dit berichtje bij je computer zodat je het de eerst volgende 
keer als je betalingen doet, meeneemt. 
Ik wens jullie een fijne kerst, een leuke jaarwisseling en een pechvrij 2020 toe. De 
eerste twee wensen aan iedereen, de laatste alleen aan die hun contributie hebben 
betaald… 
 
Groet van Uw penningmeester 

Een boodschap van de VMC aan de CFM... 
De Veteraan Motoren Club richt zich op motorfietsen met een bouwjaar van 1940 of ouder.  
Eén van onze belangrijkste activiteiten is het in stand houden van het 'rijdend museum'.  
Daartoe wordt jaarlijks een rittenkalender opgesteld. Globaal de helft van de ritten is geheel af-
gestemd op veteraan motoren; klassiekers worden daarbij niet toegelaten.  
De andere helft van de organisatoren heeft juist wel geregeld, dat motoren van wat jongere 
bouwjaren mee kunnen rijden, zonder in de knoop te komen met onze oudjes.  
 
Op onze website vmcmotor.com staan onder activiteiten sinds kort ook de ritten voor 2020.  
Net als vorig jaar is met een ovaaltje met daarin de letters KL aangegeven wanneer klassieke 
motoren kunnen meerijden. De eerste rit is op zaterdag 4 april rond Peize. 
Door op 'email' in de laatste kolom te klikken, kan eenvoudig naar de organisator gemaild wor-
den. 
Sommige ritten hebben een open inschrijving, die op de dag zelf kan geschieden, bij andere rit-
ten moet van tevoren worden ingeschreven. Het is dus handig, ruim op tijd te informeren of in te 
schrijven. 
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 gemid-
delde snelheid van 36km/uur; prettig is een daarbij passende motor. 
 
Wij wensen u mooie Feestdagen en een behouden en gezellig 2020 toe. 
 
Namens de VMC,  Lex Biermans, secretaris 
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 Beurs 

Terwijl ik dit schrijf liggen bladeren op de weg en op sommige 
binnenwegen klei. Niet echt de meest ideale omstandigheden om 
met welke motor dan ook op pad te zijn. De werkplaats of een on-
derdelenbeurs is dan een meer aangewezen plek om te vertoeven. 
Beurzen bezoeken is een aardige bezigheid, rommelen in bakken, 
zoeken naar dat ene begeerde onderdeel en bijkletsen met gelijkge-
stemden. De laatste jaren hoor ik  vaker van CFM-leden dat ze op 
de beurs steeds minder van hun gading tegenkomen. Bromfietsen, 
fietsen, motoren uit de jaren 70 en 80 en prullaria voeren de bo-
ventoon. Leuk spul natuurlijk, maar vaak niet wat we zoeken. Ik 
kom zelf ook steeds vaker met lege handen terug thuis. Markt-
plaats , Leboncoin, Les Anciennes websites van handlaren zijn 
plaatsen waar je wel onderdelen tegenkomt. Ik koop zelf regelma-
tig op die manier. Afdingen en bekijken waarop je biedt is op een 
beurs wel wat prettiger. Online krijg ik bij een bod regelmatig 
geen reactie meer of blijkt het gekochte in slechtere staat dan ver-
wacht. 
Ik hoor regelmatig dat kopers op Marktplaats, Leboncoin of EBay 
te maken hebben met types die wel je betaling aannemen maar 
onderdelen niet versturen. Ik heb het zelf nog niet ervaren en ik 
heb het van CFM-leden ook nog niet gehoord, maar het houdt me 
wel bezig. Immers, als je op de beurs niet vindt wat je zoekt, en je 
op internet niet krijgt wat je koopt, dan schiet het niet op. 
Dat deed me bedenken dat die 180 CFM leden allemaal wel wat 
op de plank moeten hebben liggen of ergens wat op de plank we-
ten te liggen. In de CFM WhatsApp groep helpen leden elkaar re-
gelmatig aan informatie, tips of materialen. Een Whatsapp groep is 
leuk, maar als plaats om te verkopen wat minder geschikt. Dat 
deed me denken of het volgende niet handig zou zijn:  
 

een digitale CFM ruilbeurs 

 
Dat zou sommigen van ons mogelijk heel wat zoekwerk en kilo-
meters kunnen besparen.  We hadden ooit een forum, wat daarvoor 
zeer geschikt zou zijn. Dat zie je bij meer clubs. Ons probleem 
was dat het forum nauwelijks of niet benut werd. Daarom zijn we 
met WhatsApp en Facebook gaan werken. Facebook kent meerde-
re verkoopgroepen en zelfs een marktplaats variant. Veel CFM-
leden hebben echter geen Facebook account. Een web-shop aan 
onze website koppelen is lastig omdat dan leden daarin niet kun-
nen adverteren, daar is Marktplaats voor. Ik ben benieuwd wat jij 
als lid hier nu van vindt. Zit je wel te wachten op zo’n voorzie-
ning? En zo ja, hebben we een slimmerik onder onze leden die 
verstand heeft voor een technische oplossing en er wat mee wilt 
doen?  
Vind je daar wat van en wil je dat delen, mail, bel of app me dan 
op: 

daanwithagen@gmail.com        06-53.43.96.29 

 
Voor nu heel fijne feestdagen een voorspoedig 2020 en waar-
schijnlijk tot de volgende beurs.              
 
Daan Withagen (voorzitter) 
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De eerste zoekopdracht bracht me op de 
website "www.allesfrans.nl" waar een 
tabel te vinden is met een overzicht van 
de waarde van 1 Frs. vanaf 1922, uitge-
drukt in euro's van 2014. Hierbij is re-
kening gehouden met de ontwikkeling 
van lonen en prijzen, en gecorrigeerd 
voor inflatie. Precies wat we nodig heb-
ben dus. Daarbij nog een voorbeeld ter 
verduidelijking hoe je hiermee moet 
rekenen. 
De gegevens komen van INSEE oftewel 
het Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (het Franse 

equivalent van ons CBS), dat wekt de indruk dat ze betrouwbaar zijn. 
Omdat deze gegevens betrekking hebben op 2014 en we nu alweer 5 
jaar verder zijn heb ik op de website van het INSEE gezocht naar meer 
recente gegevens. Helaas heb ik die niet kunnen vinden, mogelijk door 
onvoldoende kennis van de Franse taal. Dan eerst maar eens kijken 
naar 2014. 
 
Volgens de info die Daan had gevonden zijn Smart motoren gebouwd 
van 1922 tot en met 1927. Nu was de fabrikant van de Smart motoren 
gevestigd in Parijs, dus maar eens mijn laatste aanwinst op het gebied 
van Franse motoren, het boek "654 Marques motocyclistes de PARIS 
en de la SEINE - Tome 3 (RM/Z)" van Bernard Salvat, ter hand geno-
men. Daarin staat een vrij uitgebreid en interessant verhaal over Smart. 
Met hulp van Google Translate las ik daar het volgende: 
"De Smart motoren zijn een raadsel. Ze kwamen uit het niets in maart 
1923, en waren binnen een paar weken bekend door een intensieve 
reclamecampagne die volledige pagina's gebruikte en zelfs een dage-
lijkse productie van 100 machines noemde. Daarna verdwenen ze weer 
in het niets aan het eind van de lente van 1924." 
De werkelijke periode van verkoop zou dus slechts delen van de jaren 
1923 en 1924 betreffen. Volgens het genoemde overzicht komt 1 Frs. 
uit 1923 overeen met  1.03 euro in 2014, en uit 1924 met 0.89 euro. 
Als we uitgaan van het gemiddelde (0.96 euro) zou 1990 Frs. dus het 
equivalent zijn van 1910 euro in 2014. Gecorrigeerd voor de gemiddel-
de Franse inflatie (ca. 0.8% per jaar) is dat in 2019..... ongeveer 1990 
euro! Toeval of niet? 
 
De volgende vraag is dan natuurlijk of dat veel geld is, in vergelijking 

De prijs van een Smart in 2019 

 
Nee, schrik niet, ik ga het hier niet over moderne autootjes hebben, maar  
over een Franse motor. In Peu de Tout 110 stond het relaas van Daan Witha-
gen die op een beurs een Smart motorfiets had gezien. Uit een advertentie 
bleek dat die indertijd werd aangeprezen als een lichte motor "voor een prijs 
lager dan die van een gemotoriseerde fiets": 1990 Frs. Bij dit stuk stond de 
vraag of dit in die tijd veel geld was, ook in relatie met de koopkracht in die 
tijd. Nu, zo'n uitdaging laat ik niet lopen, dus Google maar eens opgestart. 
Door: Paul Essens 

HMR Houten jan 2019 
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met de levensstandaard. Helaas heb ik ondanks het nodige zoekwerk 
geen gegevens kunnen vinden over het gemiddelde inkomen in de 20-er 
jaren, noch voor Frankrijk noch voor Nederland. Ik kan dus niet zeggen 
hoe lang een gemiddelde arbeider moest werken om een Smart te kun-
nen kopen. 
Aangezien in de tijdcorrectie door INSEE rekening gehouden is met de 
ontwikkeling van de lonen (en de inflatie) zou de berekende hedendaag-
se tegenwaarde van de originele prijs echter een  goede vergelijking 
moeten zijn. Laten we daar dan maar eens naar kijken. 
In 2013 schijnt het gemiddelde netto inkomen in Frankrijk 1885 euro 
per maand geweest te zijn (gevonden op Wikipedia, bron is een artikel 
uit Le Figaro uit maart 2014), dus dicht bij de boven berekende tegen-
waarde van 1990 Frs. uit 1923/24 in 2014: 1910 euro. Als de tijdcorrec-
tie klopt zou de prijs van de Smart in 1923/24 dus iets meer dan één ge-
middeld netto maandsalaris geweest zijn. 
Op dit moment is 1990 euro voor een gemotoriseerde tweewieler na-
tuurlijk niet veel geld, een elektrische fiets van een gerenommeerd merk 
is al duurder. Een nieuwe goedkope bromscooter van Chinese makelij 
kun je er wel voor kopen. Lijkt me n(i)et zo begerenswaardig als een 
oude Franse motor! Als we echter kijken naar de hedendaagse lichte 
motorfietsen van gerenommeerde merken dan kosten die al gauw 4000 à 
5000 euro. 
Alles bij elkaar genomen lijkt het er inderdaad op dat de Smart motor-
fiets een voordelige motorfiets was. 
 
Blijft over de laatste vraag van Daan: was het "smart" om de Smart niet 
te kopen? 

In het boek van Salvat staan behalve de advertentie die ook al in Peu 110 stond nog twee afbeeldingen van de 
Smart. Dit is die ene advertentie uit 1923, waar het eerste model zonder versnellingsbak en met trappers in afge-
beeld is 
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Terug naar het boek van Bernard Salvat. Die schrijft: "We kennen geen 
overgebleven Smart, en als die bestaat is het zeker een zeldzaamheid". En 
ook op internet heb ik geen enkele afbeelding of informatie over een 
Smart motorfiets kunnen vinden. 
De motor is dus mogelijk een uniek stuk, en daarmee  een heel 
 mooi bezit! Maar ook voor de gevraagde prijs van 5000 euro? Hoe bepaal 
je de waarde van zo'n unicum? In dit soort zaken geldt het aloude "wat de 
gek er voor geeft". En als ik dan hoor dat een simpele 400 cc Husqvarna 
crosser verkocht is voor 230.000 US$, alleen omdat Steve McQueen er in 
een film op gereden heeft, of een Harley-Davidson FLH1200 Electra Gli-
de uit 1976 voor 800.000 US$ omdat ene Elvis er maar liefst 126 mijl op 
gereden heeft, dan kan ik niet anders concluderen dan dat er heel wat 
(rijke) gekken rondlopen. 
Maar de waarde van een simpele tweetakt van onbekende eigenaar is na-
tuurlijk (?) heel wat minder. Wat daarbij ook speelt is hoe origineel de 
motor is. Dat is in dit geval een moeilijke vraag omdat er zo weinig over 
Smart motoren bekend is. 

Vergelijk van de twee afbeeldingen  
 Als we de aangeboden Smart met deze twee afbeeldingen vergelijken, 
dan blijkt dat hij vrijwel alle kenmerken van de motor op de 2e afbeelding 
heeft. Zo heeft hij dezelfde uitlaat, bagagerek, zadel, spatbordbevestiging 
en het bandenpompje onder de tank en geen trappers. Het lijkt dus een 
later exemplaar, maar dan zonder versnellingen. Mogelijk werden de late-
re Smarts naar keuze met en zonder versnellingen geleverd, dat kwam va-
ker voor. 
Alles bij elkaar lijkt de Smart er nog aardig origineel bij te staan, alleen de 
achterwiel-standaard ontbreekt. Daarentegen is hij uitgerust met enkele 
fraaie extra's zoals carbid verlichting en een toeter. Maar of hij daarmee 
5000 euro waard is? Dat moet ieder maar voor zich bepalen. 
 
Overigens stond in Het Motorrijwiel  nummer 156 (januari/februari 2019) 
een verslagje van de beurs Central Classics te Houten in december 2018, 
met daarbij een foto van..... een Smart motorfiets. En (waarschijnlijk niet 
toevallig) precies dezelfde die Daan in Malmedy gezien heeft.   ◄ 

De andere is een afbeelding van een iets later model met 2-versnellingsbak en zonder trappers 
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Behalve Hendrik en echtgenote Henny  was ook 
zoon Ruud aanwezig die elders in het dorp woont 
maar regelmatig bij zijn ouders te vinden is, ook 
omdat hij zich graag samen met zijn vader tussen 
de motoren en brommers begeeft om te hobbyen. 
We weten heel zeker dat we in Limburg zijn want 
bij de koffie ontbreekt de Limburgse vlaai niet.  
Hendrik is 76 jaar geleden geboren op de boerderij 
van zijn ouders als oudste in een gezin met zeven 
kinderen. Hij bezocht de landbouwschool waar hij 
niet uitblonk in het vak motorkennis, hij behaalde 
slechts een vier, vertelde hij lachend. Tot zijn 23ste 
werkte hij thuis op de boerderij, daarna een aantal 
jaren in Duitsland en vervolgens 35 jaar in drie 
ploegendienst bij de kabelfabriek firma Donne 
Draad. In zijn vrije tijd werkte hij “zwart” en deze 
verdiende centjes/guldens werden gebruikt voor 
zijn hobby “Brommers”. Deze hobby deelde hij 
met zijn vriend die de bijnaam “Schroefjes Gerrit” 
droeg en Hendrik werd “Brommer Hendrik” ge-
doopt. De hobby liep zo uit de hand dat ze op een 
bepaald moment (eind zeventiger jaren) samen 
meer dan honderd bromfietsen hadden. Er werd 
besloten om bij Schroefjes Gerrit, die een grote 
schuur had, een museum in te richten. De verzame-
ling werd uitgebreid met allerlei  verwante  artike-
len zoals helmen, handschoenen, kleding enz. Be-
gin negentiger jaren werd de boerderij met schuur 
verkocht en ging het museum ter ziele. Van de ver-
zameling van toen heeft Hendrik samen met zoon 
Ruud nog een groot aantal exemplaren brommers 
en solexen in bezit. Zo ook een Peugeot Bima en 
Terrot Lutin brommer waarop Hendrik en zijn 
echtgenote Henny vele ritjes maakten. Als boeren-
zoon wilde hij ook wel eens een tractor in zijn be-
zit hebben. Zo kocht hij  een “Allis Chalmers”, een 
Amerikaans product, welke in Frankrijk werd ge-
bouwd en die hij samen met Ruud restaureerde. De 
tractor werd een plaatje om te zien maar verder  

In het schuurtje van … Hendrik Kersten en zoon Ruud                           
Op een druilerige middag in november reden we richting (Oud) Bergen, 
Noord-Limburg, een klein dorpje met nog geen vierhonderd inwoners. Het 
ligt  in het winterbed van rivier de Maas op zo’n twaalf meter hoogte.  Het 
oudste gebouw in Oud Bergen is de kerk, deze stamt uit circa 1200. De wo-
ning met schuurtje van de familie Kersten was dan ook al snel gevonden. De 
bewoners wezen ons erop dat we, zoals gebruikelijk op een dorp, via de ach-
terom het huis binnen konden.  
Tekst en foto’s: Peter & Ans Vink 
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 konden ze er niet zoveel mee. Hij nam veel ruimte in en 
daarom werd de tractor weer verkocht. Ruud had inmiddels 
zijn motorrijbewijs en reed motor, zijn tweede motor werd 
een eigenbouw. Het rijden van een motor leek Hendrik ook 
wel wat, maar dan wat ouds.  
 
De eerste twee motoren waren een NSU Quickly 98cc 
tweetakt  en een Terrot 125 cc type ETD viertakt van 
bouwjaar 1951 met als bijzonderheid het controlelampje in 
het motorblok (dit hadden wij niet eerder gezien). Later 
kocht hij in Duitsland een BAM (Berliner-Aachener-
Motorenwerke) motorfiets, een viertakt 350cc  van bouw-
jaar 1935. Dit was van oorsprong  een Belgische FN mo-
torfiets. Tijdens het “Derde Rijk” was het vrijwel onmoge-
lijk motorfietsen naar Duitsland te exporteren, zo ook  voor 
de Belgische motor-/wapenfabriek FN. 
De importeur van FN in Aken gebruik-
te van 1933 tot 1937 zijn eigen naam 
(BAM) op de motorfietsen om ze als 
“Duits” zijnde te kunnen verkopen.  
Om de motor op kenteken te krijgen 
moesten wel eerst de motornummers 
van de FN op tafel komen. Hendrik is 
geen sleutelaar die alles aanpakt, hij is 
meer van het beter en mooier maken 
oftewel “oppimpen” want alles moet 
blinken. Hij zei: “Gewoon beginnen en 
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 afwachten wat je tegenkomt en zien wat het uiteindelijk gaat worden”.  Het echte sleute-
len gebeurt samen met zoon Ruud.  Het rijden van deze motorfietsen gebeurde eerst al-
leen rondom Oud Bergen want Hendrik was niet in het bezit van een motorrijbewijs. 
Pas na zijn zestigste is hij aan motorlessen begonnen omdat hij die had gekregen voor 
zijn verjaardag. Maar goed ook dat hij dat roze papiertje “motorrijbewijs” haalde, omdat 
hij wat later een opgeknapte Terrot  type RL 500cc bouwjaar 1930 kocht, waar hij nu 
graag mee rondrijdt. Hij heeft er inmiddels vele mooie accessoires op aangebracht. 
Zoon Ruud heeft een Magnat Debon 350cc van bouwjaar 1930 en een BSA M21 600cc 
van bouwjaar 1953 met links zijspan. Ruud heeft dochters van vijftien en dertien. Zij 
vinden het prachtig om bij papa achterop of in het zijspan van de motor te zitten. Ze 
pushen opa om de bromfietsen aan het lopen te houden want ze willen niets liever dan 
rijden. Hendrik schaft zich geen andere motorfiets meer aan, gaf hij aan. Ik houd me wel 
bezig met poetsen, oppimpen, rijden en beurzen bezoeken, meestal zo’n vier stuks per 
jaar, twee in België en de andere twee in Nederland. Dit jaar was hij ook in Boekel ge-
weest waar voor de tweede keer een motorbeurs werd georganiseerd. Er waren verschil-
lende oude motoren te vinden en ook nog handelaren en particulieren die oude onderde-
len aanboden, zo vertelde hij. Beurzen bezoeken  vindt hij ook leuk omdat je er beken-
den tegenkomt voor  een praatje en zo nu en dan vindt hij er ook nog iets voor zijn ver-
zameling: bougies, carburateurs of gereedschap met merknaam. Over deze verzamelin-
gen komt hij niet uitgepraat. Hendrik is al lid sinds 1999 en heeft een paar keer de Jaar-
rit van de CFM  meegereden. Maar meestal rijdt hij alleen ritjes in de omgeving of sa-
men met zijn zoon en kleinkinderen of bevriende motorrijders. 
 
Naast de motoren, brommers en zijn verzamelingen waar hij elke dag wel drie tot vier 
uur tijd aan besteedt, gaat Hendrik elke twee dagen een eind fietsen. Hij heeft een grote 
groentetuin en een tuinkasje. Met de tuin gaat Hendrik net zo om als met zijn motoren. 
Alles wat hij aan plantjes en zaden tegenkomt wordt geplant, gezaaid en hij ziet wel wat 
het gaat worden. De opbrengst levert altijd weer een schap vol potjes jam en ander lek-
kers op. 
Hendrik, Henny en Ruud, bedankt voor de ontvangst en jullie medewerking aan dit arti-
kel. ◄ 
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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-
kelijk. 



 13 

 

 Bijzondere schuurvondst? 

 
Schuurvondsten komen niet zo vaak voor maar deze is bijzonder omdat het 
mijn eigen schuur betrof. Niet dat ik het niet meer wist dat ik nog een oude 
Franse motor had maar nu pas in de gelegenheid ben hier ook daadwerkelijk 
mee aan de slag te gaan. En uiteraard ben ik nu ook als nieuw lid geregi-
streerd bij de Club Franse Motoren!      Tekst en foto’s: Theo van Burik  

In mijn jeugdjaren had ik een bijbaantje in een antiekzaak. Dat 
was nog in de tijd dat veel antiek uit Frankrijk kwam. Zo ook 
een wat roestig maar ogenschijnlijke complete Ultima. We heb-
ben het nu over 1978, alweer ruim 40 jaar geleden. (in dezelfde 
periode ook een Labor (1928?) en een James gekocht,  maar die 
zijn inmiddels weer verkocht. 
Na in eerste instantie wat uiterlijke verfraaiing (ontroesten, 
zwart schilderen, delen opnieuw verchromen) is de motor in al 
die jaren daarna keurig meeverhuisd zonder gelegenheid te heb-
ben gehad om er verder iets mee te doen. Wel wat brieven ge-
vonden die ik aan musea had geschreven. E-mail en internet wa-
ren toen nog niet in beeld!  
   
Achtergrondinformatie heb ik kunnen achterhalen in onder meer 
Motocylettiste nr 15 dat voor een deel een artikel over Ultima 
had geschreven. Op basis van het modellenoverzicht lijkt het te 
gaan om een B2X uit 1934. Vandaag de dag geeft de site ulti-
malyon.jpcor.fr al veel informatie. 

Een leuk detail is het op de tank gesoldeerde plaatje met de 
tekst, zie afbeelding hiernaast.  Nu komt eindelijk de gelegen-
heid om de motor eens tevoorschijn te halen en plannen voor 
restauratie te maken. Een eerste, voor mij makkelijke, stap is de 
magneetontsteking in orde laten maken (met dank aan Arris 
Kramer). Nu voorzichtige stapjes aan het maken door te demon-
teren en te kijken wat er allemaal zou moeten gebeuren. Evident 
is natuurlijk banken, tankrubbers, handvaten maar lastiger bleek 
een nieuw Pilgrim oliepompje. Maar Leboncoin.fr en Lesan-
ciennes.com boden uitkomst. Zo ook Carburologue82 voor 
enkele carburateur onderdelen. Ongetwijfeld zal er nog meer 
volgen en ik hoop met support vanuit de Club Franse Motoren 
hier voortvarend de restauratie ter hand te kunnen nemen. Idee-
ën, suggesties en goede adressen zijn van harte welkom.  ◄ 
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Agenda: beurzen / evenementen 2019—2020 

Beurzen Frankrijk 
Elke derde zondag van de maand Le Club de Vieux  Guidon  (Frankrijk). Verplicht lidmaat-
schap €5,00 p.j. van 1 aug t/m 31 juli. In Replonges 4 km. van Mâcon  
 
Een compleet overzicht van Franse beurzen zie website van La Vie de Moto: Iva-moto.fr (tabblad: agenda) 
 
Let op: controleer via internet of de beurzen/ritten ook plaatsvinden 
 

11 en 12 januari  Autotron Classics Rosmalen (motoren, bromfietsen, fietsen)  
 

8 en 9 februari Moto Retro Wieze  Oktoberhallen Wieze, Schrovestr. 22,  9280 
Wieze (Labbeke) (B) 

 
15 februari Oldtimer Tweewielerbeurs Zuidbroek  (Eurohal v.d. Valk) 
 
22 februari Ruilbeurs Oude Motoren (Schilde) nieuwe locatie Lodewijk de 

Vochtplein 2970 ’s Gravenwezel. 9.00-17.00 uur 
 
7 en 8 maart 33e Salon Champenois du véhicule de collection à Reims (F) 
 
14 en 15 maart Technorama Kassel (D)  technorama.de  
 
28 maart Motormarkt Hardenberg 
 
? april 15e Oldtimerbeurs Hamont / Budel 
 
19 april Horse Power Run, Locatie: Gevangenismuseum, Oude Gracht 1, 

9341 AA Veenhuizen. Rit voor motoren van voor bouwjaar 1920 
 
2 en  3 mei Technorama Ulm (D)  technorama.de  
 
22, 23 en 24 “Balade des Vieux Clous” Lambersart (F-Nord) moto-nostalgie.com 
 

30 en 31 mei 40e “Ibbenbüren Rally” Ibbenbüren (D)  motoren t/m bouwjaar 
1939   AMC Ibbenbüren 

 

19 september “Nationaal Veteraan Treffen”  Woerden 
 
9, 10 en  11 okt. “Veterama Mannheim”  oldtimerbeurs Maimarktgelände,  
 Xaver-Fuhr-Str. 101, 68163 Mannheim (D) 
 
31 oktober “Barneveld 90” Veteraanmotor-en onderdelenbeurs Locatie:  
 Manege Voorwaarts, Essenseweg 88, 3774 CD Kootwijkerbroek 

chambrier-pieces-motos.fr 

126 pagina's tellende catalogus (in kleur). Veel onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar, maar je 
zal er van staan te kijken hoeveel via deze site toch weer als replica te verkrijgen is. Verzen-
den loopt soms niet vlot, Reims is goed te bereiden. Vooraf wel contact opnemen zodat ‘t 
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 De “Whats-app groep Club Franse Motoren” is jarig 

Op 30 oktober 2016 om 21:49 richt Daan Withagen deze babbelbox op. De da-
tum was snel te herleiden. Kort ervoor heeft hij een voorstel gedaan in de le-
denvergadering om op deze manier leden wat makkelijker met elkaar in con-
tact te brengen. Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en een kwart van de 
leden maakt er gebruik van. Er zijn bijna 400 foto’s gedeeld. Een overzicht!  
Door Paul Jonkman 

Zo ziet de babbelbox er dan uit. Deze voorbeelden geven een goede indruk van de manier waarop leden met 
elkaar in contact zijn. Af en toe is het helemaal niet serieus. Vaker is het informatief. Je blijft goed op de hoogte 
van activiteiten van leden. Een beursbezoek, een probleem bij een restauratie, een aankoop en natuurlijk soms 
ook iemand die uit de kast komt met een motor die gerestaureerd is. Makkelijk is dat niemand verder werk aan 
deze vorm van communicatie heeft. De bedenker is de maker. De ontvanger doet ermee wat hij of zij wil. Ik heb 
de indruk dat het goed wordt gelezen. Natuurlijk zijn de foto’s vaak het leukste onderdeel. Dat zegt vaak meer 
dan 100 woorden. Daarom: kijk zelf maar!     
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Ik heb al een tijd een rollend deel van een Moto-
bécane z46c staan. Frame Tank. spatborden wie-
len frame. Stuur. Bagagerek zijkappen. Het lijkt 
een groene (leger) uitvoering. De z46 is van 49-53 
geproduceerd. Het was vermoedelijk een 125cc. 
Ik zou graag ruilen voor materiaal wat ik kan ge-
bruiken. Ik heb zelf een z56c  ◄ 

 

Medeclubgenoten. Hier begonnen met een ambiti-
eus project van een Terrot hst 350 cc, gestart met 
een frame .Tezamen met een clubgenoot , dank 
Crist! Bij een ander clublid Jan was beregezellig! 
Wezen shoppen om de motor compleet te krijgen. 
Mis nog het schakelmechanisme, voorveerafstel-
ling en olietankje en wat klein spul, als naven. wie 
oh wie heeft nog wat liggen voor een hst 350 cc 
uit 1931 ◄ 

 

Ik ben tijden op zoek geweest naar een goede 
koplamp , het reflecterende deel. Nu meerdere 
gevonden maar helaas allemaal niet passend. Nu 
dacht ik er aan om de originele te verchromen/ 
verzilveren. Heeft iemand daar ervaring mee? En 
misschien tips voor een goed adresje daarvoor? 
Veel dank!! ◄ 

 

Geduld is een schone zaak. Ik zie in Reims regel-
matig koplampen liggen, vaak betaalbaar. Dus nu 
monteren en verder zoeken zou mijn advies zijn. 
Ik heb een lamp verzilverd (heel duur) en later 
heb ik diverse reflectors gevonden ◄ 

 

Jeroen. Ik denk dat jouw Automoto model Special 
BH is van +/- 1922. Dit is een 100cc met speciaal 
mooi motortje. Heb zo eentje verkocht. Kijk maar 
op mijn site bij "verkocht" . Als je meer foto's wil 
dan hoor ik het wel ◄ 

Ook deelnemen? 

Daan Withagen is beheerder en kan leden toevoegen. Enige twee ei-
sen: je moet in het bezit zijn van Whats-app op je mobieltje en je moet 
betalend lid zijn van de Club Franse Motoren. Daan geeft graag advies! 
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 Hans stopt ermee 

In Kootwijkerbroek is het traditie dat de ledenvergadering en een bezoek aan de beurs hand in 
hand gaan. Maar volgend jaar is dat anders. Een impressie van 26 oktober 2019 

Hans de laatste keer in Kootwijkerbroek 
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 Een borrel in je tank 

Nu E10 benzine algemeen ver-
krijgbaar is, betekent het dat je 
met onze oude motoren goed 
op moeten letten bij het tanken. 
Zoals in alle voorlichting goed 
wordt uitgelegd, bevat E10 10% 
ethanol (= hetzelfde als con-
sumptie-alcohol) . Oude motor-
voertuigen zijn daar niet op 
gemaakt. De ethanol tast rub-
bers en pakkingen aan, boven-
dien kan de motor te heet wor-
den en dus koelingsproblemen 
veroorzaken. 
Bij elkaar geharkt: Paul Jonk-
man 
 
Het advies is dus, ook van de 
FEHAC, onze lobbyclub, om etha-
nolvrije benzine te tanken (met 
octaal 98). De merken: Shell V-

power, BP Ultimate, Competition 
102 van Firezone. Er zijn ook 
enkele speciale oldtimer benzine-
soorten. 
 

Mark mijmerde in het voorwoord 
van het vorige clubblad over de 
verkrijgbaarheid van benzine. 
Misschien dat het wel net zo 
moeilijk gaat worden om benzine 
te kopen als 120 jaar geleden. Je 
kunt het je nog lang niet voorstel-
len. Toch zijn beleidsmakers en 
de mobiliteitssector hier al langere 
tijd goed over aan het nadenken. 
Via de FEHAC praat de Club 
Franse Motoren op die manier 
ook mee. 
 

De ideale brandstof voor oldti-
mers is er nog niet. Maar de eisen 
zijn al wel geformuleerd: 
De brandstof moet geschikt zijn 
voor mobiel erfgoed en mag dus 
geen bio-ethanol bevatten 

De brandstof moet zo min moge-
lijk emissie produceren 

De brandstof moet zo klimaatneu-
traal mogelijk zijn, dus een ver-
mindering van de CO2 uitstoot in 
het gehele proces van de produc-
tie tot en met het gebruik in mo-
biel erfgoed (“from well to wheel”) 
De brandstof moet fossielvrij en 
hernieuwbaar zijn en geen beslag 
leggen op schaarse grondstoffen 

 
De FEHAC merkt dat deze ideale 
brandstof óók steeds meer gezien 
wordt als een tussenoplossing 
totdat alle nieuw verkochte weg-

Zin in een uitdagende motortocht in 
2020 met een (Franse) oldtimer? 

De avontuurlijke tocht van Kaatsheuvel naar Santiago de Com-
postella uit 2016 zit nog goed in mijn geheugen. Wat een fan-
tastisch en avontuurlijke tocht was dat én dat smaakt naar 
meer! 
 

Soms moet je gewoon dingen doen waarvan je droomt of mij-
mert. Ik zou graag weer met een groepje enthousiastelingen 
een uitdagende tocht willen maken met onze mooie oldtimers. 
Met een uitdagende tocht test niet alleen je vaardigheden en 
die van onze “motos” maar het levert ook mooie vriendschap-
pen op. 
 

Ben je voldoende avontuurlijk en flexibel dan is het te overwe-
gen waard om deze ontdekkingsreis te ondernemen. Dus krijg 
je ook al zin?  
Zullen we dan gezamenlijk een plan maken (wanneer, hoe 
lang, reisbestemming, gevolg, motor, enzovoort).  
Wie durft de uitdaging aan?  Enfin ik hoor het wel.  
 

Je kan me bereiken: 
06-81.90.41.68  
pvaal@zeelandnet.nl  
 
Een ideetje voor de tocht is het volgende  
in 1895 is de eerste race gehouden van voertuigen zonder 
paarden namelijk van Parijs naar Bordeaux en terug naar Pa-
rijs.  
In totaal 1.192 km.  
Er namen 4, 3 en 2-wielers deel, aangedreven door stoom, 
elektriciteit, gas, perslucht en benzine. Een door benzine aan-
gedreven Franse auto van de heren Panhard & Levassor won 
deze race.  
Wat zou het toch spannend zijn om na 125 jaar “in de banden-
sporen” te treden van deze allereerste pioneersrace.  
Groetjes, Peter Vaal   
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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: ro-
bert.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) 

voertuigen emissievrij zijn. Daar-
mee is de ontwikkeling van nieu-
we brandstoffen niet alleen be-
langrijk voor de oudste voertuigen 
maar voor alle voertuigen die nu 
en in de nabije toekomst nog op 
fossiele brandstof zullen rijden. 
 

Hier staat dus eigenlijk dat de 
miljoenen voertuigen, die nu in 
Nederland rijden, zullen blijven 
rijden (super logisch) en dat ook 
kunnen blijven doen. De brand-
stof heeft te zijner tijd een andere 
oorsprong en wordt heel anders 
geproduceerd. Ik lees nergens 
dat het bijna onvermijdelijk is dat 
de  prijs daarbij omhoog gaat 
omdat de productie ingewikkelder 
is dan de huidige productie van 
benzine uit aardolie. Er komt dan 
een natuurlijk kantelmoment 
waarbij een oudere auto niet eco-
nomisch meer te rijden is, tenzij 
er gekozen wordt voor kleine 
stukjes. De overheid draait daar-
bij aan de fiscale knopjes om 
incidenteel gebruik in de verre 
toekomst nog mogelijk te maken 
of niet.    ◄ 
Website: puch66.nl/schoner-rijden 

Staan de motoren en brommers al in het vet 
of heeft u net een "frost bite" tour achter de 
rug? Wij willen u in ieder geval een fijne 
december feestmaand toewensen. 
Nationaal Veteraan Treffen Woerden 

 
Reactie op “lekke band” in Peu de Tout 110 

 

Als oud motorfiets monteur ben ik dat ringetje 
(wat op de foto aan het ventiel zit) vaak tegen 
gekomen. Hij hoort om het ventiel met de holle 
kant tegen de binnenband aan geborgd door 
een moertje. 
Opbouw als volgt:  
. ventiel binnenband,  
. holle ring 

. moertje 

. dan velg 

. weer een moertje 

. en als laatste de ventieldop 

 

Niet alle merken hebben deze constructie, vol-
gens mij is de reden dat je het ventiel door aan 
draaien van de moer aan de buiten kant het 
ventiel niet te ver in of door het ventielgat kunt 
trekken. 
 

Gebruik voor het moertje aan de buitenkant een 
ronde uitvoering wel zo mooi voor een oude 
motor en een stalen ventieldopje veel beter als 
die pvc dingen. 
 

Vriendelijke groeten, Bert Gotink. 

De opstapper-regeling  
De CFM ziet regelmatig motoren 
van eigenaar wisselen. Verheu-
gend daarbij is dat veel kostbare 
motoren bij andere leden van de 
club terecht komen. Als dat niet 
gebeurt, wil de verkoper er dan 
op wijzen dat er een gratis lid-
maatschap is bij de CFM. De 
regeling is opgeschreven in de 
“Opstapper”. Nieuwe leden heb-
ben we nodig en dit is een gratis 
manier om kennis te maken. 
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 Clubnieuws 2020 

We kunnen al iets zeggen over de voorbereidingen van het Clubweekend. 
Maar alles onder voorbehoud, opgetekend tijdens de Jaarvergadering. Een 
opwarmertje! 

Datum 
Er is via een e-mail een bericht uitgegaan naar alle leden om te 
vragen wat de meest geschikte datum zou zijn voor het organise-
ren van het clubweekend. Die oefening is een herhaling van on-
geveer 20 jaar geleden, toen ook gezocht is naar geschikte week-
enden. Elke motorclub zal namelijk proberen het meest geschik-
te weekend te kiezen. Geschikt zijn dan de warme zomerdagen, 
net buiten het hoogseizoen van de zomervakantie. Wat eerder in 
het voorjaar is ook populair. En zie daar: de kalender staat bom-
vol. De Club Franse Motoren is benieuwd wat er uit het onder-
zoekje komt. 

Plaats 
De omgeving van Huijbergen is de streek waar we onder een 
heerlijk zonnetje zullen verblijven. Huijbergen is een onderdeel 
van de gemeente Woensdrecht. Het ligt tegen de grens met Bel-
gië. Er is veel fietstoerisme. Recreanten worden aangetrokken 
door bossen, heidevelden en stuifduinen. Bovendien is er een 
berg van maar liefst 32 m hoog. We zullen ook vast kennis ma-
ken met de Staartse Duinen, Eiland en Overberg, de Walse Dui-
nen, de Staartse Duinen en de zeven heuveltjes. Daan Withagen 
vertelde al enthousiast hoe hij een en ander gaat organiseren. 
Begin je er al zin in te krijgen?  ◄ 

Rendez-vous 
(2x) 
Via een e-mail heb je 
al kunnen lezen dat 
er op 19 januari een 
Rendez-vous is bij 
Wim van Duuren in 
Gouda. De uitnodiging 
daarvoor heb je ont-
vangen op 15 novem-
ber via een e-mail met 
nog veel meer clubin-
formatie. 
 
Er zit nog een tweede 
Rendez-vous aan te 
komen. Daar is verder 
nog niet veel meer 
over te vermelden dan 
dat dit plaats vindt bij 
Robert Kwist in Zut-
phen. Zodra het con-
creet is, dan krijg je 
daarover per e-mail 
bericht.  
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 Zoekles op Leboncoin.fr 

Leboncoin is een Franse site met kleine (gratis te plaatsen) advertenties. Ik 
heb eens uitgezocht en opgeschreven hoe je het beste deze Franse 
“Marktplaats””  kunt gebruiken. 
Door:  Wiel Koopmans 

Eerst maar het volledige adres van de site: 

https://www.leboncoin.fr 
 
֍ Tegenwoordig is het voldoende om “leboncoin.fr“ in te tik-
ken, je komt dan ook direct op de goede site terecht. 

Er zijn voor liefhebbers van Franse motoren een paar interessan-
te rubrieken, waar allerlei onderdelen te koop worden aangebo-
den van o.a. Franse motoren. Ook is er een rubriek waar onder 
andere complete (oude) Franse motoren worden aangeboden. 
Bij de onderdelen, van de meest exotische Franse makelij, 
kwam laatst bijvoorbeeld een René Gillet V-blok voorbij. 

Uitleg gebruikte woorden op de site 
Déposer une annonce: een advertentie plaatsen 
Rechercher:  zoeken 
  
Catégories:  rubrieken 
Que recherche-vous?: wat zoekt u? 
Rechercher:  zoeken 
sasissez une localisation zoek een locatie (=deel van Frankrijk) 

Framenummers 

Er circuleert binnen 
de club een lijst met 
framenummers van 
enkele grote Franse 
merken. Er is ook een 
Franse toelichting bij. 
 
We hebben binnen de 
club iemand gevonden 
die het artikel wil verta-
len zodat de nummers 
en cijfers verklaard wor-
den met Nederlandse 
uitleg. 
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Drie interessante rubrieken 
équipement moto   (delen/uitrusting/motoren) 
collection    (verzameling) 
motos    (motoren) 

 Kies de juiste rubriek, geef aan wat u zoekt en klik op 
“Rechercher”. 
 
Bij “wat zoekt u” kunt u b.v. “Terrot” ingeven of een bepaald 
onderdeel dat u zoekt. 

Enkele Franse aanduidingen voor bepaalde onderdelen 
Frans   Nederlands    
Bidon   (olie) Blik 
Boite à vitesse  Versnellingsbak 
Compteur  Snelheidsmeter/teller 
Garde-boue  Spatbord 
Embrayage  Koppeling 
Freine   Rem 
Guide soupape  Klepgeleider 
Repose pied  Voetsteun 
Réservoir  Tank 
Ressort   Veer     
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 Ressort de soupape Klepveer 
Soupape  Klep 
Tan sad   Duo-zadel 
 
֍ Bij de rubriek “motos” kunt u verder filteren (plus de filtres +1) op b.v. Année (bouwjaar) 
en bijvoorbeeld max 1960 aangeven. 
 
֍ Zoekt je een oude dokterstas, dan even kijken in de rubriek “Accessoires & Bagagerie” en 
zoeken op “sac médecin” of “sacoche médecin”. 
  
֍ Als in de door de adverteerder opgegeven tekst (Description) b.v. ruilen tegen “Terrot” voor-
komt, dan komt deze advertentie ook in beeld bij het zoeken naar “Terrot”. 
  
֍ Wat betreft het jaartal, kun je het beste de jaartalbalk (dikke punt) naar links schuiven zodat 
min. en max. jaartal op 1960 komt te staan. 
  
֍ Ik heb voor mijn HLG voetsteunen, een duo zadel (te restaureren) en een onderblok gekocht 
(met krukas). Opsturen en betalen via IBAN is meestal geen probleem. 
  
֍ Hier heb ik ook CD’s gevonden met info over Franse motoren, welke ik naar CFM heb laten 
sturen. 
  
 Veel succes met zoeken (rechercher). 

Wat opvalt 
Bij het zoeken op "motos" "Terrot" en "Toutes la France" geeft het zoekresultaat (ook) an-
dere motoren dan Terrot. In de rest van de lijst blijven ook (veel) andere merken voor komen. 
Ook het jaartal kan niet lager gefilterd worden dan 1960. ◄ 
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 Le Mordant Lion 

Heb ik een waardevolle schuurvondst in handen? Ik ben nieuwsgierig naar ant-
woorden van clubleden die dit lezen en zien… 
Door John van de Warenburg 

Al een aantal jaren ben ik lid van de Club Franse Moto-
ren. Ik heb zelf twee Peugeots, een P111 en P55. Met 
die laatste motor heb ik vorig jaar nog de Jaarrit meege-
reden. Dit jaar moest ik verstek laten gaan vanwege een 
liesblessure. 

Neem maar mee 
Jaren geleden was ik bij Franse vrienden. Vol trots ver-
telde ik mijn verhaal over de Franse motoren. Ik hielp 
zelfs de zoon des huizes mee met de contactpuntjes van 
zijn eerste brommer! Toen we een paar jaar later weer 
eens op bezoek bij hen waren trokken ze uit een stal een 
klein smerig motorblokje. Er stond Peugeot op. Daarom 
gaven ze het mij met de Franse tekst “daar kun je zeker 
iets mee doen”.  
Ik nam het "motortje" dankbaar aan maar wist niet goed 
wat ik er mee moest doen, Het zat dik onder de olie en 
de smurrie. Ik dacht dat het een soort compressor was. 
Smerig en wel belandde het in mijn garage, Ik heb er 
jaren niet naar omgekeken. Onlangs ging ik de garage 
uitruimen en toen kwam ik het weer tegen!! Nieuwsgie-
rig heb ik het toen schoongemaakt. Een bak met diesel  
en andere middelen deed wonderen. En daar kwam on-
der al het vuil een blokje tevoorschijn waar ik zowaar 
wat meer details op kon zien, zie afbeelding hiernaast.  
 
De zuiger is weer los. Nu werd ik echt nieuwsgierig!! 
Via internet en een tip van een motorvriend vond ik een 
site met Le Lion Mordant. Een afbeelding van een mo-
tor in showroomstaat zie je op de bladzijde hiernaast. 

Nu mijn vraag 
Heb ik hier nu een waardevolle schuurvondst in han-
den? Zo ja wat is een dergelijk apparaat (carburateur en 
ontsteking ontbreken) waard? Ik ben nieuwsgierig naar 
antwoorden van leden want in mijn omgeving weet nie-
mand een antwoord.    John: jvdwarenburg@ziggo.nl 

Eerste reactie van de redactie 
Eerst maar eens de tern “Le Lion Mordant” uitgezocht. 
Wat betekent dat eigenlijk? “De bijtende leeuw. Niet 
gek gekozen omdat Peugeot een leeuw als logo had.  
 
Zoeken brengt je dan snel op de veilingsite. Die maakt 
natuurlijk ook goede foto’s om de waar aan te prijzen. 
De beschrijving zegt: 
 
Peugeot model Type CM1 110 cc. Gemaakt van 1922 
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Bron: aguttes.com/en/lot/20456/4391547. Deze motor staat te koop voor € 2500-3000. Er is uit de bijgevoegde be-
schrijving in dit artikel geciteerd op blz. 28. 

Let op de bijzondere constructie van de uitlaat, de aansluiting(en) van de carburateur, de dwars geplaatste kruk-
as. Het ziet er allemaal erg ingewikkeld en duur uit, maar praktisch? Wie kan hier meer over vertellen? Aan het 
ontwerp is in ieder geval bijzonder veel aandacht besteed.  Het vinden van ontbrekende onderdelen kan wel een 
uitdaging zijn, zeker als er niet zoveel CM1’s gemaakt zijn. 
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 Armand Peugeot brengt het merk van de leeuw naar successen 
door zich onder andere in de markt van tweewielers vast te bij-
ten. Het was in 1901 dat de eerste Peugeot-motorfiets uit het 
gebied van de Jura met de ZL verscheen, waarna het merk van 
de leeuw in 1903 zijn eigen motoren ging maken.  
Deze luchtgekoelde tweetakt met een Bosch magneetontsteking 
en een riemaandrijving wordt gestart door pedalen die zijn ge-
markeerd met' Peugeot '. Remmen wordt verzorgd door schaat-
sen. Het lichte frame biedt plaats aan een zwenkvork en een 
groot stuur met houten handgrepen en een duimversneller. Uit-
gerust met een speciaal frame, was deze lichte motor bedoeld 
om aan een groot aantal eisen te voldoen  (bla, bla, bla), …  zo 
bestond er ook een versie "Lady" en "Ecclesiastic".   ◄ 

Weetje Peugeot 
In 1892 werd Les Fils 
de Peugeot Frères 
opgericht. 
 
In 1896 splitste Ar-
mand Peugeot zich af 
van dit bedrijf en 
richtte zich op de au-
toproductie.  
Hij sloot een overeen-
komst af dat Les Fils 
geen auto's zou produ-
ceren.  
 
In 1905 gaf men aan 
toch auto's te willen 
maken en men kwam 
overeen dat elk jaar 1 
miljoen frank aan 
Armand betaald 
moest worden. 
 
In 1910 nam Ar-
mand’s  Peugeot het 
moederbedrijf Les Fils 
over, maar bleef auto's 
produceren onder de 

“Pour les amoureux de belle mécaniques” 

Ik hoopte te ontdekken hoe je in Saint-Andiol in de Ardèche de werkplaats 
van de geniale Jean Nougier zou kunnen bezoeken. Maar dat was een teleur-
stelling. Het atelier is niet geopend voor bezoekers, ook niet op afspraak. 
Idee Daan Withagen, lid MG-club. Verder uitgewerkt:  Paul Jonkman 
Bronnen: charlescamberoque.unblog.fr/2010/10/16    +    moto-collection.org 

In de Provence is er een klein dorpje genaamd Saint-Andiol 
waarin een geniale monteur werkte, Jean Nougier. Hij verbeter-
de en ontwierp van 1932 tot 1972 racemotoren van 50 tot 500cc. 
Daarbij werkte hij aan 1 tot 4 cilinders. Zijn motorfietsen heb-
ben vijf Franse kampioenschappen opgeleverd naast de vele 
overwinningen en podia, zowel in races als het in de toentertijd 
erg populaire  bergbeklimmingen. 

Monet Goyon club (F) brengt een bezoek 
De meeste van Nougier’s creaties zijn bewaard of 
“gerestaureerd” en zijn gegroepeerd op een privéplaats die de 
Monet Goyonclub heeft bezocht. Daarvan is een mooi verslag 
verschenen met veel foto’s. Enkele foto’s en wat tekst komen 
daar vandaan. Opvallend detail op de site: de Monet Goyon 
club vindt het dan wel weer jammer dat tussen de 200 motorfiet-
sen geen enkele  232 cc Monet-Goyon te vinden is die Jean 
Nougier heeft gebouwd. 
 
Deze plek is zeer aan te raden voor liefhebbers van prachtige 
machines. Een Fransman zegt het toch mooier: “pour les amou-
reux de belle mécaniques”. François-Marie Dumas heeft een 
boek gewijd aan de gebroeders Jean en Henri Nougier. Op een 
leuke site (zie bron hierboven) zijn een stel foto’s te vinden van 
de werkplaats van de mannen. Het waren Citroen-dealers maar 
ze zijn bekend geworden van de racers die ze tientallen jaren 
hebben gebouwd. 
 
Toen wij met ons gezin in Marseille waren, hebben we twee 
keer het motormuseum bezocht. Bij de foto’s die ik daar ge-
maakt heb, plaatste ik de kinderen ervoor. Achteraf niet erg han-
dig, wel een bewijs dat mijn 23 jarige zoon en 23-jarige dochter 
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toen al opgevoed werden in de kennis der klassieke motoren.  

Terug naar de werkplaats (atelier) 
De schrijver bezoekt daar het beschermde erfgoed van de familie 
Nougier. Hij is in z’n nopjes dat de werkplaats er nog zo onbe-
roerd bijstaat. Gereedschappen, onderdelen en vele complete 
motoren zijn bewaard gebleven. 
 
Ik hoopte te ontdekken hoe je dit mooie plekje in de Ardèche 
zou kunnen bezoeken. Maar dat was een teleurstelling. Het ate-
lier is niet geopend voor bezoekers, ook niet op afspraak. 
 
Daarom maar enkele foto’s om de sfeer te proeven en de tip om 
verder te speuren op internet. De redactie houdt zich aanbevolen 
voor meer informatie.  ► 

1953-1954 

Marseille 

Deze motor siert ook het boek van  François-Marie Dumas  
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Marseille 

Schrijver François-Marie Dumas in de werkplaats van Jean Nougier 

In Peu 112 o.a. 
Afstellen motoren is  
lastiger met moderne 
benzine (info van Fehac) 
 

Maken van een 

Kettingscherm 

 

Verkenning geschiedenis 
luchtbanden 

 

Nieuws over de inhoud 
van de Kennisdelendag 

 

Uitslag verkenning datum 
Clubweekend 

 

… en al het materiaal dat 
de redactie weer in dank 
aan zal nemen. 
 

Lijst onder voorbehoud! 

Deze Peu weer met plezier bekeken en gelezen? 
Denk je eraan om je contributie voor 2020 over te maken? We zijn 
een unieke vereniging, immers: de CFM kent geen automatische 
verlenging van het lidmaatschap. Elk liefhebber moet even een 
kleine actie ondernemen om lid te blijven. Zijn we het weer waard? 

 

NL 39 RABO 03.77.32.84.80 t.n.v Club Franse Motoren  

François-Marie Dumas  
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Motos Nougier « Le rêve français » - 1932-1972  
par François-Marie Dumas (édité par Écurie du souvenir Nougier) 
Een fantastisch beeld van veertig jaar race-geschiedenis in Frankrijk. Een motormonteur met een 
grote M en een autodidactisch ingenieur. Jean Nougier creëerde met schamele technische midde-
len bijna veertig motorfietsen van 1932 tot 1972, waaronder twintig motoren met dubbele boven-
liggende nokkenassen en een iconische viercilinder. 
De fabrikant, zijn coureurs en zijn vrienden vertellen je via talloze interviews, geïllustreerd met 
oude foto's en technische weergaven van de gerestaureerde motorfietsen, het epos van deze fan-
tastische machines, winnaar van vier titels als kampioen van Frankrijk en talloze overwinningen. 
Format 25 x 25 cm   200 pages   plus de 350 photos   45 € + port 8 €)  
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Te koop 

Pa biedt zijn Monet Goyon  
Automouche te koop aan.  
Deze bijzondere motor is  
voorzien van een kenteken.  
 
Details van deze driewieler kan 
je vinden op: 
oldtimermoto.nl/nl/monet-
goyon-automouche 
 
Vraagprijs € 5.775,00 
 
Henk Westerhof 
Grietje Flap-Westerhof 
oldtimermoto.nl@gmail.com    

(0591) 52.16.59 

Informatie van de site: 
Al een poosje hadden we hier en 
daar geïnformeerd naar een drie-
wieler motorfiets, omdat het voor 
pa steeds moeilijker werd om op 
een tweewieler te rijden. In Cana-
da, waar we 14 dagen bij een ken-
nis mochten verblijven, hadden we 
op het internet al wat gezien. Deze 
driewielers worden niet zo vaak 
aangeboden, maar wel in Frankrijk 
of franstalig België. En dat weer-
hield ons toch wel even. Totdat we 
in januari een telefoontje kregen uit 
België; een zeer goede vriend wist 
er een te koop staan! Wij zijn daar 
direct op ingesprongen en zo 
kwam het dat we met carnaval 
2010 op weg waren. Een vriende-
lijke dame verkocht de Auto-
mouche onder de voorwaarde dat 
we foto’s zouden sturen als hij 
klaar was. Nou dat was geen pro-
bleem. 
 

Op het eerste gezicht leek de Au-
tomouche wat kleine reparaties te 
moeten ondergaan, maar toen pa 
er mee bezig ging, kwam hij toch 
wel meer onverwachte zaken te-
gen. Daarop heeft hij besloten de 
driewieler uit elkaar te halen en 
helemaal opnieuw op te bouwen. 
Met behulp van vrienden en ken-
nissen is dat gelukt. Vanwege zijn 
lichamelijke beperkingen heeft hij 
wel een elektrische startmotor ge-
plaatst en is de starre achteras 
aangepast door één wiel los te 
laten lopen. Dat scheelt heel wat 
stuurwerk in de bochten! De twee-
de zitplaats is vervangen door een 
mand om toch wat mee te kunnen 
nemen onderweg.  
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