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Un Peu de Tout 

 
 (‘t kan) Vreemd gaan   -   Geen lid meer? 

 
Strepen trekken   -   Nieuw op oud 

 
Machtige ontvangst in Gouda 

 
Een kunstgebit   -   Kettingkast maken 

 
Brabantse Wal   -   Atelier Nougier (vervolg) 

 
Rekenen aan de klepbediening 
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 Nu een keer ín Luik 
Er zullen heel wat clubleden re-
gelmatig naar Frankrijk gaan. Het 
hangt er een beetje vanaf waar je 
in Nederland woont, maar een 
groot deel zal de route via Luik 
nemen. Zelf neem ik graag de 
route door de stad. Ik heb dan al 
anderhalf uur snelweg achter de 
rug en ik geniet dan van de stad 
langs de Maas. En vreemd maar 
waar, de route door de stad is 
veel korter en duurt niet langer. 
Zo ervaar ik de stad als een soort 
rijdende pauze. 
 
Maar ik ken de stad niet van bin-
nenuit. Dat is dus opgelost door 
een stedentrip. Nu moet je weten 
dat ik altijd een goede fiets mee-
neem zodat ik in een dag of twee 
een stad goed leer kennen. Ge-
middeld leg ik dan 25 tot 30 km 
af, voorwaar een manier om snel 
het stratenplan en de beziens-
waardigheden in beeld te krijgen. 
Ik ga je niet verklappen wat ik van 
Luik vond. Door er van tevoren 
over te lezen, is dat al de helft 
van de voorpret. Maar twee din-
gen vielen me tegen. De stad 
stinkt en overal rijden auto’s, zelfs 
door de kleinste straatjes. Stoor ik 
me daaraan? Nou nee, dit is het 
doel van een stedentrip. Je wilt 
zien hoe elke stad omgaat met 
uitdagingen. De oude industrie-
stad schakelt over naar andere 
manieren van verdiensten om de 
welvaart op peil te houden. Maar 
de inwoners hebben mijns inziens 
meer verdiend dan het inademen 
van vuile lucht. Ons hotel stond 
net buiten de stad op in de rand 
van de Ardennen. We zijn ‘s 
avonds nog een prachtige wande-
ling gaan maken in schone lucht. 
Wat heeft dit met onze motoren te 
maken? Heel veel. Onze motoren 
zijn verouderd, roken en stinken. 
Dat er weerstand ontstaat in ste-
den en dorpen waar wij willen 
rijden, dat is te verwachten. En 
vanuit deze ervaring snap ik het 
ook weer beter. 
Hier is dus een uitdaging. Kan het 
rijdende museum ook schoner? 
Ja! Zorg dat je motor niet 
(overmatig)  rookt en volg aan-
dachtig het gebruik van schonere 
brandstoffen. Ik zie geen andere 
weg. Nu ik twee keer de stank 
ontvlucht ben, (ook in Barcelona 
is het me overkomen) is bij mij dit 
inzicht gegroeid: een toerist kan 
het probleem makkelijk ontwijken! 
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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 Inhoud 
Vreemd gaan (voorwoord) ................................................. 5 

 

Streeppuzzel ....................................................................... 6 

Nieuw concept CFM in Houten (beursverslag) .................. 7 

Kennisdelendag 4 april ....................................................... 9 

Rendez-vous Wim van Duuren (verslag) ......................... 11 

Kettingkast maken ............................................................ 13 

Agenda ............................................................................. 17 

Clubweekend—Jaarrit (5-6 sept, alle informatie) ............ 18 

Motos Nougier “Le rêve français” 1932-1972  ....... 20 & 30 

Een stel vragen en wat tips (Peter van Damme) ............... 22 

Rekenen aan de kleptiming .............................................. 23 

Een tandwiel verkransen .................................................. 26 

Bij uitzondering (opzeggingen lidmaatschap) .................. 29 

Sluiting kopij:  Uiterlijk maandag  29 juni 2020 

Kopij: Getypt of geschreven of digitaal 
Email: cfm.redactie@gmail.com 

Redactioneel 
Toen de vorige Peu de Tout opge-
stuurd was naar de drukker, kreeg 
de redactie ‘m per ommegaande 
retour. Het blad was niet te drukken 
omdat het geen veelvoud was van 
vier pagina’s. Elke redactie waakt 
ervoor dat binnen het sjabloon ge-
werkt wordt, maar dit keer dus ken-
nelijk niet. 
Het lijkt op toveren omdat het vaste 
format 32 pagina’s bevat. Tja, als je  
dan 33 redactionele pagina’s in-
stuurt, dan moet er eentje weg. 
Tegelijk met het versturen naar de 
drukker wordt het exemplaar ook 
klaar gezet in “Mijn CFM”.  Wat te 
doen? 
De redactie heeft besloten om de 
“33” te laten staan op onze clubsite.  
Daarmee wijkt de digitale versie 
voor het eerst af van de papieren 
versie. Die is terug gewerkt naar 32 
bladzijden. 
Je zult al snel herkennen welke 
redactionele pagina van Peu 111 
naar Peu 112 is verhuisd. En als je 
het niet ziet, dan is er ook geen 
vuiltje aan de lucht. Veel leesple-
zier.  
 
Paul / Ans 
 

Adverteerders 
Op de voorpagina 
Terrot 250 cc  tweetakt FST 3CV ‘Standard’ uit 1931, eige-
naar Marco Plevier. Drie versnellingen, dubbele uitlaat, 
trommelremmen 170 mm in beide naven, dynamo op vlieg-
wiel (op afbeelding) te zien. 
 

De advertentie van RAF (blz. 8, destijds scheef gezet), OS 
(blz. 10) en Monet-Goyon (blz. 30)  dateren van 10 juli 
1924. 
 

Achterzijde 

Terrot kalender 1934 in postervorm 
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Te Koop 

 

A Vernikkelset compleet. 

 

B verzinkset compleet. 

 

C Regelbare voeding 0-6V (6A) 

 

D vermogensweerstand 1 ohm 

 
Alles in een koop voor 50 euro 

 

Antoon Putter (199711-02) 

Nieuwegein 

 

 

a.putter@casema.nl 

Rit in de Elzas eind mei 2020, doe je mee? 
Onlangs hebben ondergetekenden als kleine groep besloten om weer eens een week te gaan kam-
peren en rijden met de oude motor. Twee jaar geleden hebben we dat ook al eens gedaan in de 
Auvergne en dat was zeer goed bevallen. 
 

Dit keer gaan we naar de Elzas. Ik heb contact opgenomen met een camping en daar zijn we 
welkom. 
 

Het gaat om de periode 20 mei - 30 mei (dit is het weekend van Hemelvaart en de week erna). 
Jan Koolen en ik zullen al op 20 mei aanwezig zijn. De anderen volgen de dagen erna. 
Het plan is om ritten te gaan rijden in week 22 (maandag 25 mei - vrijdag 29 mei).  
Zaterdag 30 mei is de terugreis gepland. 
 

Als je ook geïnteresseerd bent om mee te gaan, stuur dan een mailtje naar mij. 
(horsman.j1@gmail.com). Ik zal je dan laten weten naar welke camping we gaan en hoe je 
moet reserveren. 
We zijn ervan overtuigd dat we CFM-ers hiermee een plezier kunnen doen, dat hebben eerdere 
initiatieven voldoende bewezen. Neem gerust contact met ons op. 
 

Jan en Hilde Horsman, Jan en Annelies Koolen, Peter en Ans Vink, Wim Honkoop 
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Vorig jaar is daar een Nimbus van 1936 bijgekomen, gekocht in 
België. Door de lange slaap moesten er wat dingen gedaan worden 
om hem te wekken. Dat is inmiddels gebeurd en dan wil je er ook 
mee rijden. Eerst wat illegaal in de buurt met een ander oud kente-
ken erop gemonteerd. Hij doet het goed, dus vervolgens naar de 
keuring voor een Nederlandse kentekenplaat.  
Toen ik dat in mijn omgeving vertelde kwamen de verhalen los 
over de RDW. Vooral de keuringsstations met jonge keurmeesters 
zouden een ramp zijn. En dat waren ze bijna allemaal. De “oude” 
keurmeesters, ja, die snapten er nog wel wat van, maar die jonge 
jongens... Vergeet het dus maar. Ze sturen je zo weer terug als ze al 
een oude motor zien. Ze hebben er niks mee. Mierenneukers! En 
meer van dat soort griezelverhalen. Nou was ik al een aantal malen 
bij het keuringsstation in Den Bosch geweest, maar dat was jaren 
geleden. Ik had er nooit problemen gehad, maar ja, dat waren toen 
nog de oude keurmeesters… Desondanks toch een afspraak probe-
ren te maken via de tablet. Ik liep steeds vast op het invullen van 
mijn mailadres. Dat begon dus al goed! Toen de hulpdienst van de 
RDW gebeld. Een aardige medewerkster vertelde me dat mijn pro-
bleem inderdaad wel eens voorkwam, maar ze zou zelf de gegevens 
wel invoeren. Prima service. Ik werd dinsdagmiddag om 13.55 uur 
verwacht in Den Bosch, alwaar de keuring (terechtstelling?) om 
14.10 uur zou plaatsvinden. We, Mari mijn vriend en ik, zorgden er 
natuurlijk voor om ruim op tijd aanwezig te zijn, met een motor 
waarvan wij overtuigd waren dat hij de toets der kritiek kon door-
staan. De gratis koffie in de wachtruimte smaakte echt helemaal 
nergens naar. Konden we blijkbaar alvast wennen aan de bittere 
smaak….. 
Om 14.00 uur kwam de keurmeester, een inderdaad jonge vent. 
Met niet geveinsde interesse liep hij om de motor heen en maakte 
wat foto’s en stelde belangstellend gedetailleerde vragen. Toen 
vroeg hij om documentatie om het bouwjaar vast te stellen, invoer-
documenten en aankooprekening. Met deze spullen trok hij zich 
terug in zijn kantoor en zou na 10-15 minuten weer terugkomen 
voor de eigenlijke keuring. Het werd 20 minuten, 25, 30, 35…… 
we begonnen ons al gedachten te maken van diefstal, maar ook van 
plotseling opkomende griep bij de keurmeester. Na 40 minuten 
kwam hij naar ons toe. Hij sprak de magische woorden: uw motor 
wordt niet gekeurd! Dus toch??? Neen, zei hij, want uw motor 
heeft al een Nederlands kenteken! Blijkbaar was de motor in de 70-

er jaren vanuit Denemarken in Nederland terecht gekomen. Heeft 
hier een kenteken gekregen en is vervolgens verkocht in België, 
zonder het kenteken af te melden. Dat kon toen blijkbaar nog. En 
toen had ik dus een Nimbus met een oud kenteken dat meteen weer 
gebruikt mocht worden.  
Wat nou mierenneukers bij die RDW, die jonge jongens die niks 
met oude motoren hebben. Kletskoek!! Een betrokken keurmeester 
met verstand van zaken en ook nog met historisch besef!  

Vreemd gaan 
Veel bezitters van Franse motoren gaan wel eens vreemd wat hun motorbezit 
betreft, ik ook. Naast mijn Terrot Motorette heb ik wat Duits spul.  
Door: Jos van Bergen, Penningmeester 

Wim Janssen 

Na de het artikel in de 
vorige Peu de Tout over 
de Whats-app groep is 
het de berichtenstroom 
daar goed op gang geko-
men. Tal van leden heb-
ben zich aangemeld. 
 

Diverse leden kwamen 
met vragen over de mo-
torkeuringen en de werk-
wijze van de RDW. Daar 
waren positieve verhalen 
over te lezen. Zo viel 
onder andere te lezen 
over Arianne’s motor: 
“de keurmeesters waren 
zeer onder de indruk”. 
Al snel volgden talloze 
felicitaties. 
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LUTECE 

MANUFRANCE 

MAX 

MGC 

MORS 

MOTOCONFORT 

MYSTER 

NERVOR 

NEWMAP 

OLYMPIQUE 

Zoek de woorden in alle richtingen en streep door. De 48 letters die  
overblijven vormen van links en rechts en van boven naar beneden een zin. 

 
De winnaar ontvangt één jaar lidmaatschap cadeau (van een sponsor).   

Bij meerdere winnaars wordt geloot! 

BIMA 

BIRMA 

BLERIOT 

CARDAN 

DEDE 

DURAND 

FRANCE 

GNOMERHONE 

HORSY 

LOUISCLEMENT 

OREOL 

RADIOR 

RAVAT 

RENEGILLET 

SMART 

SOYER 

STYLSON 

TERROT 

TRAIN 
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Oplossing gevonden? cfm.redactie@gmail.com. Uiterlijk 30 april! 
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Het idee van dit concept moet misschien 
nog landen bij de leden het liep nog geen 
storm. Maar toch werd de stand ingericht 
op zaterdagmorgen met een aantal motoren. 
Jan, René en Mark waren al vroeg aanwe-
zig om alles een plaatsje te geven. Zelf was 
ik door omstandigheden wat later. Zo kre-
gen we op de stand een Peugeot P114 van 
bouwjaar 1932, een Follis 125 cc uit 1956 
een sleutelobject, en een Terrot 175cc van 
bouwjaar 1932, een showroom exemplaar. 
De nodige clubartikelen maakten er een  
mooi plaatsje van. 
Toen de beurs om tien uur voor het publiek 
openging werd het gelijk een drukte van 
jewelste. Er was veel belangstelling van 
leden en niet leden. De gesprekken verlie-
pen leuk, gezellig vertellen over je hobby 
levert immers genoeg gesprekstof op. En op 
zo’n beurs doe jezelf ook weer kennis op. 
Ik had nog nooit gehoord van een Follis 
maar René kon hier het nodige over vertel-
len. Bovendien, al hoor je bij de stand-

bemensing, we gaan toch allemaal om de 
beurt zelf ook even snuffelen of er nog iets 
van onze gading te vinden is. 
In dezelfde hal als waar de CFM stond, 
daar  had ook Hans van der Greft ook zijn 
kraam. Deze bemande hij samen met zijn 
zoon. Het was voor Hans de laatste keer dat 
hij zijn Franse motoren onderdelen op ‘n 
beurs aanbood. Na deze beurs is het fini, 
stop, einde, geen beurzen meer, geen moge-
lijkheden meer bij hem om een onderdeel 
mee te laten nemen uit Reims of een belle-
tje over een geschikte dynamo of snelheids-
meter. Hans gaat verder met zijn hobby aan 
z’n eigen motoren en daarvan genieten. Het 
gaf toch best veel druk, alles bij elkaar. Dat 
werd niet altijd door iedereen helemaal 
goed begrepen, vertrouwde hij me toe. 
Ik spotte nog verschillende stands waar ook 

Nieuw concept CFM in Houten 
De “Club Franse Motoren” stond voor de eerste keer op de beurs “Central 
Classics” in  Houten op 13 en 14 december 2019. Voor de CFM was dit een 
nieuwe beurs waarin tevens een nieuw concept door het bestuur is bedacht. 
Er was namelijk voor de leden de mogelijkheid om een “Franse” motor te 
koop aan te bieden onder eigen beheer maar via de standplaats van de club. 
Er is geperkte ruimte, dus wie zich als een van de eerste inschreef voor zo’n 
“plekje” maakt de beste  kans op toewijzing.  
Door: Arianne van Osenbruggen 
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Follis 
Follis is een klein merk uit Lyon, gerund 
door drie generaties van de Follis-familie. 
Maar de oprichting van het merk door 
Giuseppe en Joseph vond plaats in Tu-
rijn in 1903, dus in Italië. De familie sloeg 
op de vlucht toen Mussolini aan de 
macht kwam. Ze vestigden zich in Lyon, 
dus in het zuiden van Frankrijk. 
Het merk wordt in 1933 overgenomen 
door de zoon van Joseph, die François 
heet. En uiteindelijk weer door zijn  doch-
ter Myriam en schoonzoon Jean-Claude 
Chollet in 1973.  Als het u allemaal nog 
interesseert: de framebouwer-shop sloot 
zijn deuren (pas) in 2007. 
Het logo met het Leeuwenschild (Lyon 
betekent immers leeuw) is gebruikt in de 
periode 1973-2007. De geschilderde 
aluminium schildjes (waarvan op deze 
pagina hieronder het voorbeeld) werden 
gemonteerd in vroegere perioden op de 
betere frames.  

Franse motoren stonden. In de middag was er echte 
en serieuze belangstelling voor de Terrot die op de 
stand stond. De verkoper en koper werden het eens en 
de koop werd gesloten. De nieuwe eigenaar (werd 
ook nieuw clublid) kon niet langer wachten op zijn 
nieuwe speeltje waardoor de Terrot op zaterdagavond 
nog een nieuw slaapadres kreeg. 
De zondag verliep niet veel anders dan de zaterdag: 
voldoende belangstelling en leuke gesprekken. Con-
clusie een goede beurs, centraal gelegen in het land 
en de club heeft zich goed kunnen laten zien wat ook 

weer een aantal nieuwe leden ople-
verde. Jan besloot aan het einde van 
de zondag maar gelijk de plaats te 
reserveren voor 2020. Dus wanneer 
je er nu niet bent geweest noteer 19 
en of 20 december 2020 alvast in je 
agenda het is de moeite waard. ◄ 
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 Kennisdelendag 4 april Oosterhout “nieuw op oud” 
In het voorjaar komt bij de CFM als eerste de Kennisdelendag. De dag begint 
om 10 uur. Elk jaar zien we enkele nieuwe leden. Het is een handige manier 
van kennismaken omdat je behalve techniek ook mensen leert kennen die je 
later weer eens wat kan vragen. Er is een zeer open behulpzame sfeer. 
Het museum van Rien is voor deze activiteit beschikbaar. Neem je vragen 
mee, de antwoorden komen dan ook vaak over tafel. 

Programma 
Om 9:00 uur is het documentatiecentrum geopend en de koffie 
bruin. 
Vanaf 10:00 uur zijn er een aantal centrale presentaties en tus-
sendoor tijd voor specifieke uitdagingen van leden. Er wordt 
van alles meegesleept. Dat is op zich al een reden om de dag 
eens te bezoeken. 
Om 13:00 uur is er pauze en wordt  er voor  broodjes, koffie, 
thee, melk etc. gezorgd en is er even tijd om wat bij te kletsen. 
Voor de lunch wordt  een bijdragen gevraagd van € 7,50 p.p. 
(bij voorkeur gepast) 
Na de lunch Is in het tweede deel van de middag tijd vrij ge-
maakt voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en problemen 
die je bent tegengekomen bent bij het restauratieproces. Of het 
nou gaat over een hele motor, een blok of onderdelen, het maakt 
niet uit. Breng mee en samen met de aanwezige clubleden zoe-
ken we naar een oplossing. Je kunt de vraag ook al vooraf via 
deze e-mail stellen. 
Rond 15.30 uur is afsluiting van de dag. 

Beperkte deelname 
Er is plaats voor ca. 18 deelnemers, zodat we met onze gastheer 
en de gastsprekers op een totaal van ca 20 deelnemers komen. 
Meer plaats is er helaas niet. 
De ingekomen aanmeldingen worden genoteerd op datum en 
tijd.  
De laatste paar jaar was de dag "overboekt". Wacht niet te lang 
met aanmelden als je van plan bent om te komen. 
  
Presentaties 
Uitleg thema: we starten rond tien uur met een beschouwing 
over “oud op nieuw”. Daarmee bedoelt de CFM dat steeds vaker 
nieuwe technieken op oude motoren worden toegepast. Voor-
beelden: elektronische ontsteking, ledverlichting, droge accu’s, 
navigatie, keramisch vet. Is dat “toegestaan”?  Wat zegt de goe-
de smaak? Hoe ga je daarmee om? De CFM bepaalt natuurlijk 
niet wat je doet en wat je moet laten. Maar welke mogelijkheden 
zijn er? Hoe houd je rekening met het behoud van het oude, ter-
wijl je van de nieuwe mogelijkheden optimaal profiteert. Een 
verkenning! 
 

Gebruik navigator op de (oude) motor 
Na deze inleiding een presentatie van Paul over het gebruik van 
de GPS op de motor met alle daarbij horende oplossingen en 
een begin tot het maken van een route. Basis van de uitleg: “hou 
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het simpel want het is al ingewikkeld genoeg”. En waarom het 
soms zo lastig is, dat bespreken we ook met elkaar. 
 

Dan de nieuwe technieken 
Hoe krijg je een 5Volts navigator op een 6Volts motor? Hier 
pakt Mark het verhaal op en zal een en ander vertellen over het 
toepassen van moderne technieken op onze motoren. Dat doet 
hij aan de hand van de praktijk. Alles wat besproken is wordt 
ook getoond. 
Er is dan tijd voor allerlei vragen welke dan nog niet besproken 
of opgelost zijn. 
  
Aanmelden: Christ de Graaf  (0168) 45.30.57. 
Tot ziens in Wetering 69, 4906 CT Oosterhout 
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Midden in het centrum van Gouda lag het 
adres waar we moesten zijn. Het voormalige 
winkelpand “ Wim van Duuren Bromfiets en 
Motorhuis” nu dienstdoende als woonhuis en 
“hobby werkplaats” van de eigenaren Wim en 
Gerda van Duuren.  
Niet snel zal ik leeftijden noemen maar nu 
maak ik toch een uitzondering. Wim is het 
oudste rijdende lid (misschien ook wel het 
oudste lid) van de club, dit jaar hoopt hij ne-
gentig te worden maar hij gaat er van uit de 
honderd te halen maar dat terzijde. 
Het pand is echt een stukje nostalgie. Bij bin-
nenkomst zag je eerst een aantal bromfietsen 
en motoren die daar stonden te pronken. Te-
gen de wanden stonden kasten met onderdelen 
en aan de stellages hingen onder andere uitla-
ten en banden. De toonbank stond er ook nog. 
Aan de andere zijde van de winkel stond of 
zat je tussen de motorboeken, de bekers en de 
medailles die Wim in het verleden heeft ge-
wonnen met de racerij. Het achterste gedeelte 
van de zaak was over de volle breedte werk-
plaats en stond vol met apparatuur/machines 
om je vingers bij af te likken. 

Ontvangst 
We werden ontvangen door Wim en zijn echt-

Rendez-vous Wim van Duuren verslag 
Waren we vorig jaar met de tweede Rendez-vous in de Achterhoek, ditmaal 
kwam de  uitnodiging vanuit het Westen, de stad Gouda. Door: Ans Vink 



12 

 

 

genote Gerda plus een aantal “Motorvrienden”, 
die wat assistentie verleenden met koffie en 
echte Goudse stroopwafels. Er was veel be-
langstelling vanuit de leden voor deze Rendez-

vous. Het was dan ook een unieke kans om de 
werkplaats van Wim, die we allemaal al uit 
zijn verhalen kenden, te bekijken en om hem 
met passie te horen vertellen over zijn werk-
zaamheden in de werkplaats.  
Wim had op een freesbank een opstelling ge-
maakt om tandwielen te maken. Op een van de 
draaibanken had hij met behulp van een ruiten-
wissermotor een automatische voeding ge-
maakt op de bovenslede. Wanneer er hulpge-
reedschappen of onderdelen nodig zijn, die niet 
voorhanden zijn, maakt Wim deze zelf. Hij 
streeft ernaar om het onmogelijke mogelijk te 
maken. Zijn hobby werkplaats annex revisie-
bedrijf is nog van alle mogelijke apparatuur 
voorzien om dit ook te kunnen maken. Wim 
praat graag over zijn werkzaamheden en is nog 
hele dagen in zijn werkplaats te vinden. 
Er werd zelfs voor een lunch gezorgd, op de 
voormalige toonbank werd soep warmgemaakt 
en werden de broodjes gesmeerd. De 
“Motorvrienden” zorgden ervoor dat de aan-
wezigen, die zich in alle hoeken van het pand 
bevonden, niets te kort kwamen. Er vonden 
vele gesprekken plaats en er werd kennis uitge-
wisseld op een rustige ontspannen manier. Al-
leen Wim had geen tijd om te eten, hij was en 
bleef druk met het informeren en demonstreren 
van zijn kundigheid en vaardigheden.  
Gerda vertelde dat ze er geen moeite mee had 
dat Wim zoveel uren in zijn werkplaats door-
bracht. Zelf is ze ook nog heel actief en veel 
van huis. Zo zie je maar dat een hobby kan 
bijdragen aan een gelukkig en lang leven. Rust 
roest maar, daar heeft dit echtpaar bepaald 
geen last van. 
Wim, Gerda en “Motorvrienden” bedankt voor 
deze mooie gezellige en informatieve uren  ◄ 
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 Kettingkast maken 
Op mijn Peugeot p 108 zit een kettingkast, of dit een originele is of niet dat 
weet ik niet, Ik heb natuurlijk geen idee wat er sinds 1928 mee gebeurd of 
aan veranderd is. Het lijkt wel origineel te zijn als je het zo ziet, alleen het 
probleem is dat de ketting er tegenaan loopt, niet de hele tijd maar af en toe. 
Tekst en foto’s René Wesselius 

Tijdens een van de eerste ritten na de restau-
ratie braken de bouten van het achtertand-
wiel met als gevolg dat de ketting de ket-
tingkast vernielde en vast sloeg. Gelukkig 
bleef het wiel gewoon draaien en stopte al-
leen het motorblok met draaien doordat de 
ketting vast zat. 
Het gebeurde maar enkele honderden meters 
van m’n huis dus haar terug geduwd en op 
de brug gezet. 
Nadat ik de boel had geïnspecteerd heb ik 
de originele M7 bouten van het tandwiel 
vervangen voor M8 bouten met borgmoeren 
want een tandwiel moet gewoon vast blijven 
zitten, dat is in ieder geval mijn mening. 
De beschadigde kettingkast werd zo goed 
mogelijk weer in de vorm gehamerd. Be-
schadigd en al heb ik de kap weer gemon-
teerd met het idee om het in de winter op-
nieuw te spuiten, voorlopig moest het zo 
maar even. 
Na enige tijd ritten en toertochtjes rijden 
met de P108 was het tijd voor wat onder-
houd en viel mij op dat de kettingkast een 
gat vertoonde wat er eerst niet zat. De ket-
ting had er een gat in gesleten. 

Dan toch maar nieuw 
Toen heb ik maar besloten om een nieuwe te maken, maar dan wel een 
waar de ketting niet tegenaan loopt en ook niet tegenaan kán lopen. 
Het idee was om de kettingkast buiten het achterframe om te laten lopen 
in plaats van normaal ertussen, dit vergt wel een tweedelige kast met 
diverse rondingen erin en een demontabele bovenkant zodat de frame-
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buizen in principe door de kast heen lopen. Ik ben begonnen met een stuk 
staalplaat van 1,5 mm dik, beetje zwaar voor een kettingkast en wat moei-
lijker te buigen maar omdat ik het zonder grote plaatpersen moet doen 
moet ik de rondingen apart maken en de boel weer aan elkaar lassen en 
glad slijpen, met wat dikker materiaal gaat dat wat beter dan met plaat van 
0,8 mm.  
Ik gebruikte een brede strip van iets meer lengte dan de kast uiteindelijk 
zou worden. De strip werd in de bankschroef gespannen tussen twee dikke 
stalen kokers waarop de ene koker een pijp van 50 mm rond werd gelast 
en daar is met een zware rubber hamer de plaat overheen gevouwen zodat 
er een ronde hoek van 90 graden in de plaat zat, die ronding wordt de bo-
venkant. 
Aan de achterkant van de kettingkast loopt deze rond af, hiervoor werd de 
gebogen plaat om de 3 mm ingeslepen met de haakse slijptol met een 1 
mm schijf. Dit zorgt ervoor dat je de bovenkant, ondank de ronding die 
erin zit, de andere kant op kan buigen zodat het naar beneden afloopt. De 
inslijpingen vallen over elkaar. Wat dan op elkaar ligt wordt verwijderd en 
de rest wordt dichtgelast en gladgeslepen zodat er nu een mooie ronde 
achterkant ontstaat. 
Toen dat klaar was is er met behulp van de oude kettingkast de definitieve 
lengte en hoogte bepaald en op maat geslepen. 
Nu had ik dus in feite een kopie van de oude kast. Dat was niet  de bedoe-
ling, dus wordt de kast voor het frame gehouden en afgetekend waar de 
framebuizen lopen die er door moeten gaan lopen. Vervolgens heb ik van 
plaat halfronde stukken gemaakt die om de framebuizen passen en deze 
werden tussen de doorgeslepen kast ingelast, dit vraagt nogal wat meet- en 
paswerk. Uiteindelijk zat alles waar het hoort en kon het afgelast worden. 
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Nu heb je dan een kast die buiten het frame om loopt maar nog niet de 
ketting afdekt, staat wel leuk maar niet erg praktisch natuurlijk. 
Er is een strip gemaakt breed genoeg om de ketting te bedekken en die 
wordt (als de kast gemonteerd is) aan de achterkant van de kast beves-
tigd.  Ik heb hiervoor van restmateriaal een verzonken strip gemaakt 
zodat de strip die erop komt gelijk ligt met het voorste gedeelte. Daarna 
zijn er gaten geboord en moeren eronder gelast zodat het bovengedeelte 
er op geschroefd kan worden met wat boutjes. 
Uiteindelijk paste alles goed en werden de glad geslepen lassen vertind 
en glad geschuurd (dit in plaats van plamuur) en uiteindelijk alles gepla-
muurd en glad geschuurd. Het vertinnen doe ik om de onvermijdelijke 
slijpsporen te vullen en de overgangen mooi te laten lopen. De plamuur 
is om heel kleine putjes en krassen weg te werken. De plamuurlaagjes 
worden zo dun mogelijk gehouden. 
Na alles glad schuren in de primer, schuren en in twee kleuren met een 
gouden bies gespoten en met blanke lak afgedekt. 
 

Het is niet zo moeilijk om dit zelf te doen. Veel gereedschap heb je er 
niet voor nodig zolang je maar een redelijk lasapparaat, een slijptolha-
mer en een boormachine bezit, dan is dit goed te doen. 
 

Nu heb ik een kettingkast waar de ketting niet meer tegenaan kán lo-
pen… 

en als je het zo ziet dan ziet het er uit alsof het zo hoort. ◄ 

Soldeertin is 
ook metaal 
(feitelijk een 
mengsel van 
metalen) en 
gedraagt zich 
hetzelfde als 
het staal. 
Teveel pla-
muur gaat 
inzakken en 
barsten. 



16 

 

 

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. 



 17 

 

 

Agenda: beurzen / evenementen 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 werkelijk plaatsvinden 
 
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 

 

19 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 

 Tevens Jaarvergadering CFM (met kortingsbon) 
 

8 november “Oer Classics” Klassieke Motor & Brommer Beurs  
  SSP-Hal Ulft. Info: oer-classics.nl 
 

12 december 29ste motorbeurs Ranst  terrein Moervelden Bistweg (ter hoogte 
van nr.11) Broechem Ranst (B)  

 

19-20 december Central Classics Houten “Locatie Expo Houten” Meidoornkade 24, 
3992 AE Houten (dames gratis toegang) 

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 (maar gaat dit voorjaar door Corona niet 
door). Vooraf wel contact opnemen zodat ‘t klaar ligt. 
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 Jaarrit “Brabantse Wal” te Huijbergen 5 & 6 september 2020 
Hierbij de volledige informatie over het clubweekend, dit keer in West Bra-
bant, op de grens van West Brabant, Zeeland en België. 
Door: Daan Withagen (voorzitter en organisator) 

Brabantse Wal 
Het westen van Noord Brabant staat bekend als het gebied van 
de Brabantse Wal. Het landschap aan de Westkant wordt geken-
merkt door hoogtes en laagtes als gevolg van de eeuwenoude 
ontwikkeling van de steilrand langs de rivier de Schelde waar 
water en wind het duinzand opstuwde. Dit landschap loopt door 
tot en met de Kalmthoutse heide in België. Het hoogste punt van 
de Brabantse Wal lag in het verleden rond de 40 meter boven de 
zeespiegel op de Kalmthoutse heide, maar is in het verleden 
deels afgegraven. Voor meer informatie adviseer ik je om een 
kijkje te nemen op brabansewal.nl. 

Costa Cabrita 
We verblijven op SVR boerderijcamping Costa Kabrita aan de 
rand van Huijbergen met supermarkt, terras en benzinepomp op 
loopafstand. Costa Cabrita is een familie camping met kampeer 
velden en een eigen stukje bos waarin ook kampeerplekken zijn. 
Met de camping is afgesproken om zoveel mogelijk CFM-ers op 
de Geitenwei (zie plattegrond op de website camping) te plaat-
sen. 
Voor leden zonder eigen kampeermiddel zijn mogelijkheden 
zoals slapen in een groot wijnvat of Finse Kota. Informatie over 
de Camping is te vinden op costakabrita.nl. Leden die gebruik 
willen maken van wijnvat of kota worden geadviseerd om snel 
te reserveren. Om die reden heb ik ook al eerder een e-mail naar 
de leden laten sturen. Vanaf februari staat de campingeigenaar 
op meerdere recreatie beurzen en lopen de boekingen voor deze 
voorzieningen snel op. 

Reserveren... 
van camping voor tent, caravan, wijnvaten of kota’s kan door te 
bellen met (0164) 64.23.95 of via de website het reserveringsfor-
mulier in te vullen. Bij reservering graag de  opmerking toevoe-
gen “Jaarrit Club Franse Motoren”. Afrekenen dient rechtstreeks 
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met de camping te worden geregeld. Het is verstandig om tijdig 
te reserveren. De camping is niet groot maar wel populair. 
 

In geval van behoefte aan een B&B of ander verblijf kan je 
even contact opnemen met mij om wat te zoeken in de omge-
ving. 
 

Het ontbijt is niet geregeld, maar voorzieningen zijn op loopaf-
stand. Op zaterdagavond wordt een gezamenlijke BBQ georga-
niseerd. De koffie en thee overdag op de camping wordt gere-
geld andere drank niet m.u.v. tijdens de BBQ.  
Lunches tijdens de ritten zijn ook voor eigen rekening. 
 

Op vrijdag proberen we in de avond wat leuks te organiseren 
bij een lokale brouwerij. Liefhebbers van een Belgisch Biertje 
kunnen binnen tien minuten rijden aan de Moerkantsebaan 47 in 
Essen terecht bij de drankenhandel van Oevelen. 

Aanmelden… 
kan door gebruik te maken van het aanmeldformulier dat op de 
website in het besloten deel te downloaden is. 

De omgeving en de ritten 
De omgeving van Huijbergen maakt het zeker de moeite waard 
om, als je agenda het toestaat, langer te blijven en/of eerder te 
komen. Met plaatsen als Antwerpen op 20 minuten rijden en 
Bergen op Zoom op 10 minuten is de omgeving zeer de moeite 
waard om te bezoeken. De omgeving van de Kalmthoutse heide 
is een prachtig wandel- en fietsgebied.  
Tijdens de ritten worden 
een aantal stops ingelast 
op bijzondere plekjes 
zoals een privéverzame-
ling auto’s en motoren 
op zaterdag in Zandvliet 
en een bijzondere privé-
verzameling Sarolea’s 
en FN’s op zondag in 
Kalmthout. 
 

De rit op zaterdag is 
rond de 105 km en heeft 
de Brabantse Wal als 
uitgangspunt waarbij we 
ook rijden door de pol-
ders langs het Schelde-

Rijnkanaal. We maken 
een stop bij de enige 
buitendijkse boerderij 
van Nederland. We be-
zoeken het Benedensas 
waar ooit opnamen ge-
maakt zijn voor de serie 
Merijntje Gijzen. Via de 
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loop van de Steenbergse Vliet rijden we weer terug richting Bel-
gië. 
 

Op zondag staat een rit rondom de Kalmthoutse Heide op de 
planning . Met een lunchplek waar je boterham gebakken is op 
stoomkracht. De zondag rit is wat korter, zodat zij die deze dag 
vertrekken dat tijdig kunnen doen. 

Langer blijven? 
Een goede redenen om langer te blijven is omdat het weekend 
van 12 -13 september vanuit Kalmthout VMC (Vlaanderen) ook 
ritten zijn. Op zaterdag is de Hillorun voor motoren van voor 
WO1 en op zondag de 13e de segmententoer voor motoren van 
voor 1940. Een goede reden om minimaal een week in Huijber-
gen te verblijven. Meer informatie de Hillorun en Segmenten-
tour via de VMC vmcmotor.com/activiteiten.php 

 

De routes van dit clubweekend worden op GPS gereden en dat  
wordt volgens het “follow me” systeem gedaan. De ervaring van 
2019 leert ons dat het beste is dat alleen de voorrijder en achter 
rijder een reflecterend hesje aan hebben. 
 

Omdat we zowel in Nederland als België op beide dagen rijden 
is het erg belangrijk om ook de juiste papieren bij te hebben zo-
als de Groene Kaart, maar ook legitimatie. 
 

Vragen?  e-mail daanwithagen@gmail.com of 06-53.43.96.29 

Halen? 
De verfrissende witte wijn 
met aroma’s van groene 
appel en citrus is gereed. 
En aan de motoren is ge-
dacht. Dus kom aanrijden 
met een Franse motor en 
we drinken er een! 
Groetjes, Peter 
 
 

CFM Whats-app bericht  
3 maart 2020 

Atelier Nougier 
Enkele jaren terug was ik in de gelukkige omstandigheid Atelier Nougier te 
kunnen bezoeken en dat is echt gebruik maken van een tijdcapsule, kijk zelf 
maar. We kregen een rondleiding door de zoon van Nougier. Ik heb het niet 
meer kunnen achterhalen maar ik dacht dat wij er toen zijn geweest met leden 
van de motoclub de Cavaillon omdat enkele van hun leden samen met zoon 
Nougier er deden sleutelen.  Door: Peter Leers 

In de vorige Peu de Tout was er aandacht voor de 
werkplaats van Nougier. Het is dan leuk als blijkt dat 
een clublid daar zelf heeft rond gelopen en ons veel 
foto’s heeft toegezonden. (redactie CFM) 
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De werkplaats is nu nog in gebruik door de zoon en een aantal 
vrienden die hier oude motorfietsen restaureren 



22 

 

 Een stel vragen 
Peter van Damme vraagt zich wat dingen af maar heeft ook een paar tips. 
Deels zijn het vragen voor de Kennisdelendag. Als lezers er ook over willen 
nadenken, dan kunnen we daar een en ander bespreken en conclusies in de 
volgende Peu de Tout plaatsen. 

► Wat is de beste manier om je motor ‘s winters te stallen? Hoe 
kan ik optimale condities creëren om roest op mijn motor zoveel 
als mogelijk te beperken? 

In mijn geval gaat het een losstaande garage, dus verwarming is 
onhaalbaar. Maar wat kan ik dan wel doen? De motor afdekken 
of niet? Wat WD40 gebruiken vooraleer op stal te zetten? Het 
beste is uiteraard in huis zetten maar hier pakt dat helaas niet. 
 

► Geen vraag maar een tip. Zorg dat je zware dingen goed ver-
pakt. En dan maar hopen dat anderen dat ook doen als je bij le-
boncoin bestelt. De verpakking van dit motorblok… 

 

► In Peu de Tout 110 stond iets over moderne navigatietech-
niek op oude motoren. Hierbij foto’s hoe ik dat heb opgelost op 
mijn Terrot HST 350cc met een Garmin Zumo 390. Op andere 
motoren zul je vaak weer wat anders moeten bedenken. 
Bij deze gps zit een handig type houder. ik heb twee plaatjes 
gemaakt waarmee ik de houder op de stuurdemper kan klem-
men. Mijn gps toestel is relatief jong dus de batterij gaat wel een 
eindje mee. Bij nood aan voeding sluit ik een powerbank aan op 
de gps tijdens een korte stop. Bijvoorbeeld: 
action.com/nl-be/p/trust-powerbank- 
Hoe andere leden een vaste voeding nemen van de motorbatterij 
interesseert me wel. Er bestaan wel omvormertjes van 6V naar 
gps spanning maar hoe werk je die dan mooi weg, en hoe zit dat 
dan met spanningspieken, risico op beschadiging gps... lijkt mij 
eerder riskant om de gps rechtstreeks aan te sluiten op de motor.  
Op het vlak van motor de elektriciteit kan ik wel nog wat bijle-
ren.  
 

► En dan…  Ik liet mijn dynamo reviseren en heb alle bekabe-
ling opnieuw gelegd. probleem dat opduikt is dat alle lampen 
springen wanneer de regulator activeert. De spanning die ik 
krijg is met andere woorden veel te hoog. Maar hoe kan ik dat 
oplossen? Bij het gebruik van 12Volt lampen springen die niet 
maar geven te weinig lichtopbrengst. Zijn er tips & tricks op dat 
vlak? (schema = foto 8) 

 

► Op professioneel vlak heb ik al enkele keren 
stukken besteld bij Materialise. Als je de nodi-
ge ervaring bezit om een stuk in 3D te tekenen 
dan kun je hier zeer veel mee doen. Ik ver-
moed niet dat dit een super interessante topic 
is in het restaureren van oude motoren. maar 
het kan wel nuttig zijn om dat ene moeilijk 
vindbare onderdeeltje toch in handen te krijgen. 



 23 

 

 

Metaalprint is nog onbetaalbaar, maar wanneer je naar PA12 
of ABS gaat, dan valt dat wel mee.  
Het is natuurlijk geen materiaal dat origineel is uit de tijd van 
de motor, of supersterk is, maar het kan nuttig zijn al was het 
maar tijdelijk. Voordeel van het bestellen op de genoemde 
site is dat er direct een offerte naar je toekomt je uw 3D mo-
del upload. 
 

► Mijn laatste vraag gaat over koelvinnen. Bestaan er mo-
gelijkheden voor het repareren daarvan? 

De redactie vraagt zich wel af of  punt twee niet met dit punt 
te maken heeft. Gezien de verse breukvlakken op de foto kon 
dat nog wel eens het geval zijn… 

 

Bram van Damme, 
Ringbaan 14 

8680 Koekelare 

 

Rekenen aan de 
réglage 
Aan de kleptiming kun je reke-
nen als je enkele gegevens uit 
oude documentatie in handen 
hebt. Wiel Koopmans heeft dat 
aan de hand van de tabel hier-
naast gedaan. 
De tabel komt uit “Guide pour 
la conduite, l’entretien et le 
graissage des Motocyclettes 
Terrot 1929. 
 
Wiel schrijft ons hierover het 
volgende: bijgevoegd een 
Excel-bestand dat ik gemaakt 
heb om van een 4-takt motor 
de kleppentiming en de positie 
ten opzichte van het BDP 
(Bovenste Dode Punt) of ODP 
(Onderste Dode Punt) te bepa-
len. 
Dit aan de hand van de gege-
ven hoek voor/na BDP of ODP. 
Het bestand berekent dan de 
afstand tot BDP/ODP in milli-
meters. 
Ik heb enkele kleppentimings-
gegevens van Terrot uit jaren 
30 en 50 opgenomen. 
In de geel gekleurde cellen 
kun je de gegevens van elke 
andere motor invoeren, waar-
na de bovengenoemde bereke-
ning wordt uitgevoerd. 
Verder kun je ook de afstand 
t.o.v. BDP uit de voorontste-
kingshoek berekenen. 
Ook opgenomen de achter-
grondberekeningen en uitleg 
d.m.v. schets. 
Als je het de moeite waard 
vindt, dan kun je met het werk-
blad aan de gang ► 
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Hierboven zijn een aantal gegevens uit de voorgaande tabel uit 1929 overgenomen. De gegevens zijn ingevoerd 
in een Excel spreadsheet. De (onzichtbare) formules achter de cellen zijn deels te herleiden door de gegevens 
die hierboven zijn gegeven. Als je het werkblad helemaal wilt bekijken, dan moet je even naar “MijnCFM” onder 
het kopje “Diversen” met de naam “Kleptiming + voorontsteking.xlsx” op de website van de club. Dan kun je 
ook met de getallen gaan spelen in de gele vakjes, misschien leuk voor je eigen project. Op de volgende bladzij-
de zie je een tekening waar de gebruikte termen zijn aangewezen. 

Links een voorbeeld kleppendiagram (normaal) bijvoorbeeld voor een Terrot uit de jaren dertig. 
Rechts een voorbeeld van een symetrisch kleppendiagram van bijvoorbeeld een Terrot ETD of een BMW R25/2 
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Hier is de af te lezen waar 
de variabelen p  - q1 -  q2    
r - s  -  t  -  u   voor staan.  
 

Tevens uitleg van de ter-
men hoek, ODP, BDP, 
slag en drijfstanglengte. 
 

De zuiger, drijfstang en 
krukas zijn in het schema 
goed te herkennen.  

Een tandwiel met een kunstgebit 
Je kent het vast wel: bij demontage van je mooie oude motor blijkt het voorste 
kettingtandwiel compleet versleten te zijn. Voor sommige merken geen pro-
bleem, maar bij de meer zeldzame (Franse) motoren valt het niet mee om een 
nieuw exemplaar te vinden. En wat dan....? 
Foto’s en tekst: Paul Essens 

Er is een oplossing: het zogenaamde "verkransen" van het oude 
tandwiel. Daarbij worden de oude tanden compleet verwijderd, 
zodat alleen de kern van het tandwiel overblijft. Vervolgens 
wordt daar een nieuwe tandkrans omheen geplaatst en vastge-
last. Zo heb je de oude kern, die immers speciaal voor de uit-
gaande as van het motorblok of versnellingsbak gemaakt is, 
met nieuwe tanden. 
Ik heb al zo'n (door iemand anders) verkranst tandwiel op mijn 
Hulsmann en daar meer dan 5000 km mee gereden zonder pro-
blemen. Toen ik recent een versleten tandwiel had besloot ik 
het daarom maar eens zelf te proberen. In dit geval ging het om 
een tandwiel waarvoor vervanging wel te verkrijgen is, maar 
dat gaf juist de kans om het zonder veel risico eens te proberen. 
Mocht het niet lukken dan kon ik altijd nog een nieuwe kopen. 
In dit verhaal wil ik beschrijven waar ik toen tegenaan liep, en 
hoe ik het opgelost heb. 

 Mijn versleten tandwiel (1) 
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De eerste vraag was hoe het tandwiel stevig in de klauwplaat 
van de draaibank te plaatsen. Omdat mijn blok geheel uit el-
kaar lag kon ik eenvoudig de (korte) uitgaande as van de ver-
snellingsbak nemen, die in de klauwplaat inspannen en het 
tandwiel daarop plaatsen. Maar die as is een geheel met een 
versnellingsbak tandwiel, en natuurlijk is het aantal tanden 
daarop geen veelvoud van het aantal klauwen in de klauwplaat 
(zelfs als je kunt kiezen uit een 3- of 4-klauw). En bovendien 
wil je het versnellingsbak tandwiel niet beschadigen. 
De oplossing was simpel: een strip aluminium op ongeveer de 
juiste radius rondgewalst, om het versnellingsbaktandwiel ge-
plaatst en het geheel ingespannen in de draaibank. Tandwiel en 
borgmoer erop en klaar was ik. 
 

Optimistisch zette ik de draaibank aan en bracht de beitel in 
stelling. Natuurlijk had ik verwacht dat het tandwiel gehard zou 
zijn en daardoor moeilijk af te draaien, maar dat bleek een on-
derschatting van de Hürth producten! Het tandwiel bleek zo 
hard dat de beitel er totaal niet in wilde, meer dan een paar 
vonkjes kreeg ik er niet af. Einde poging...... 
 

Omdat mijn eigen tandwiel nog wel enigszins bruikbaar was 
(de slijtage was vooral in de breedte, de tandvorm was nog re-
delijk zoals het hoort) besloot ik mijn motorblok maar weer te 
monteren en voorlopig met het oude tandwiel door te rijden. 
Enige tijd later hoorde ik van een merkgenoot dat hij ook nog 
een tandwiel had dat zo slecht was dat het totaal onbruikbaar 
was. Daar viel niets meer aan te verprutsen, dus dat zou een 
mooie testcase zijn. We spraken af dat ik het met zijn tandwiel 
mocht proberen, en als het lukte zou hij het met nieuwe tanden 
weer terugkrijgen. 
  
Dat gaf de mogelijkheid om grover geschut te proberen! Omdat 
ik mijn motorblok inmiddels al weer grotendeels gemonteerd 
had, kon ik de versnellingsbak as echter niet meer gebruiken. 
Maar gelukkig had ik nog een as van een ander motorblok waar 
het tandwiel met 2 afstandsbusjes ook op geplaatst kon wor-
den.  
Als eerste stap het tandwiel in de draaibank gezet, en met een 

puntbeitel een cirkel afgetekend om 
te markeren tot hoe ver ik de kern 
kon afdraaien. Tip: probeer de over-
blijvende kern zo groot te houden dat 
de borgmoer (en eventuele borg-
plaat) er compleet overheen vallen. 
Straks zal blijken waarom dat handig 
is. 
Vervolgens met de haakse slijper de 
tanden er ruwweg afgeslepen. Die 
bleek geen moeite te hebben met het 
geharde staal! Daarna heb ik op de 
bandschuurmachine het overgeble-
ven deel zo goed mogelijk rond ge-
maakt, nog steeds iets groter dan 
mijn afgetekende cirkel. 

 Het tandwiel ingespannen in de 
draaibank (2) 

Onbruikbaar versleten tandwiel (3) 

De oude tanden verwijderd met de haakse slijper en de kern ruw-
weg rond afgeschuurd  (4) 
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Vervolgens heb ik op de draaibank de kern netjes rond gemaakt 
op de gewenste diameter, wat verbazend gemakkelijk ging. 
Daarna was heel goed te zien dat aan beide zijden een dunne 
laag materiaal een andere kleur en structuur had dan de kern. 
Blijkbaar was dit tandwiel aan het oppervlak gehard, waardoor 
de beitel er geen vat op kreeg. Nadat die harde laag doorbroken 
was leverde het verder afdraaien geen probleem op, zie 5 en 6. 
 

Een nieuw tandwiel vinden was geen probleem. Een beetje 
googelen op de kettingmaat gaf een groot aantal links van mo-
gelijke leveranciers. Tip: in vakkringen wordt een volkomen 
vlak kettingwiel (met hoogstens een klein gat erin) een 
"plaatwiel" genoemd. Als je op "kettingwiel" zoekt kom je bij 
een ander soort tandwielen uit. 
De volgende stap was om het nieuwe tandwiel uit te draaien 
zodat het om de oude kern zou passen. Natuurlijk paste het tand-
wiel weer niet in de klauwplaat (17 tanden, een priemgetal en 
dus in geen enkele klauwplaat passend). Maar ook hier werkte 
een rondgewalst stukje aluminium weer prima. 
Na het uitdraaien heb ik de rand van het gat nog wat afge-
schuind om het lassen wat gemakkelijker te maken. 
Toen oud en nieuw samengevoegd (8) 
 

Toen kwam de grootste uitdaging. Ik had net een TIG-

lasapparaat aangeschaft, maar er behalve wat proeflasjes nog 
nooit echt mee gewerkt. En waarom zou je tijd verspillen met 
oefenen op proefmateriaal als het meteen "voor het echie" kan? 
Zo moeilijk kan dat TIG-lassen toch niet zijn? 

Het is gelukt, het zit goed vast, maar het zo geroemde "fraaie 
resultaat" van het TIG-lasproces was ver te zoeken. (9) 
Omdat ik te veel toevoegmateriaal gebruikt heb, lagen er dikke 
lasrupsen op het tandwiel. Daarom het verkranste tandwiel maar 
weer in de draaibank geplaatst om de ergste uitsteeksels er af te 
draaien. Daarna nog wat verder gevlakt met de Dremel. 
  
Zoals velen van jullie waarschijnlijk ook wel eens ervaren heb-
ben, zit er bij dit soort projectjes bijna altijd iets écht tegen, 
maar tot nu toe was de tweede poging eigenlijk erg goed verlo-
pen. Zo goed zelfs dat ik meteen het 2e tandwiel maar verkranst 
heb. Maar misschien had ik daarmee toch beter even kunnen 
wachten..... 
De tegenvaller kwam daarna, toen ik het tandwiel op mijn mo-
torblok wilde plaatsen: het paste niet meer op de as! Blijkbaar 
was het tandwiel door het lassen iets gekrompen waardoor het 
gat en de spiebanen net te klein geworden waren. En ook het 2e 
tandwiel paste net niet. 
 

Het verschil was met de schuifmaat eigenlijk niet te meten, dus 
erg veel kon het niet zijn. Daarom de Dremel maar eens gepakt 
met een klein schuurtolletje erin, en eerst de "spietanden" (hoe 
noem je zoiets?) midden in het gat van het tandwiel ietsje afge-
schuurd tot het tandwiel in ieder geval om de spiebanen van de 
as paste.  

Het zichtbare verschil tussen op-
pervlak en kern (5) 

De afgedraaide en netjes ronde 
kern (6) 

Het uitgedraaide nieuwe tandwiel in 
de draaibank (7),   hieronder (8) 
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Tip 
Wel opletten dat je van alle tanden ongeveer even veel afhaalt 
om de centrering van het tandwiel zo min mogelijk te beïnvloe-
den. 
Daarna met een smal vijltje de openingen tussen de spietanden 
ietsje uit gevijld, totdat het tandwiel weer geheel over de as pas-
te. Gelukkig weer opgelost dus. 
Nu had ik de speling tussen kern en nieuwe tandkrans klein ge-
houden, om het vastlassen te vergemakkelijken. Mogelijk dat het 
krimpen minder is (of zelfs voorkomen kan worden) als die spe-
ling ietsje groter is. Dat volgende keer maar eens proberen. 

En nu komen we terug bij de eerste tip 
Omdat het overgebleven deel van het oude tandwiel groot ge-
noeg was, vielen de borgmoer en -plaat binnen de las, zodat die 
nog netjes op het (vlakke) deel aansloten. Daardoor is het vast-
zetten van het verkranste tandwiel ondanks mijn matige laswerk 
nog probleemloos mogelijk. 
Zoals je op de laatste foto kunt zien past het tandwiel met zijn 
kunstgebit (11) weer prima op het motorblok, en afgezien van de 
oneffenheden in het laswerk is er eigenlijk niets van te zien.  
 

Uiteraard kost dit alles best veel tijd, zeker als je het voor het 
eerst doet, en moet je werkplaats wel van het benodigde materi-
aal voorzien zijn. Maar als het dan gelukt is kan ik met plezier 
terugkijken op zo'n revisieklus, en als de motor weer rijdt is die 
inspanning uiteindelijk snel vergeten. 
 

Mocht je meer willen weten, aarzel dan niet om me te e-mailen: 
mail@motorpaul.nl 

Netjes lassen valt nog niet mee... 
(9) 

Het eindresultaat (10) 

Het gereviseerde tandwiel gemonteerd (11) 
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Informatie over een Peugeot 55GL gevraagd 
Sinds kort heb ik een lichte Franse motorfiets gekocht omdat ik mijn vorige Franse motorfietsen 
heb verkocht vanwege de hoge gewichten bij transport in mijn auto. Ik word wat ouder en inrij-
den en uitrijden in mijn auto met zware motoren gaat steeds lastiger, helaas. Daarom heb ik in-
middels via Whats-app al wat informatie gekregen over mijn nieuwe Peugeot 55 GL 1948, twee-
takt 125cc. Nauwkeurige inspectie vertelt me dat in ieder geval aan vervanging toe zijn: 
 

1) het tandwiel eerste versnelling (18 tands, vier tanden weg!),  
 

2) de ketting in de bak voor aandrijving koppeling (46 rolletjes) 
 

Antoon Ammerlaan, a.a.ammerlaan@ziggo.nl 

Uit de oude doos (1991) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een ontmoeting van clubleden in 
1991 kreeg ik dus een origineel cadeau: 
konijn!  
Het konijn zorgde niet alleen goed voor 
haar nageslacht. Het beestje leek een 
tijdje verdwenen. Toen ze boven de 
grond kwam en er een stel wilde konij-
nen-jongen door het hok stoven, zakte 
onze buurvrouw weg bij het voeren van 
de beestjes. Niet elk cadeau is zonder 
risico. Oh ja,  
Henk zei het er wel bij hoor, “ik weet 
niet of ze zwanger is…”.        

 

Paul 

… terwijl ik nog steeds bezig ben met mijn Franse 
motor, maar het ontbreekt mij aan tijd om wat met 
het lidmaatschap van de club te doen. En onderbe-
wust al wat mensen van de club tegen gekomen en 
mijn ervaringen waren niet erg prettig… 

 

De vereniging heeft nadere informatie gevraagd. Een 
van de teleurstellingen was het feit dat onderdelen 
voor hoge prijzen van de hand zouden worden ge-
daan. Op deze manier leek het wel of het om geld 
verdienen ging in plaats van een hobby met elkaar te 
delen. 

 

… Ik zal echter er geen gebruik van maken. Ik ben 
helaas algemeen ook niet meer in staat om regelma-
tig gebruik te maken van de mogelijkheden die de 
vereniging biedt.  
Daarom zeg ik hierbij mijn lidmaatschap van de 
CFM op. Ik zal echter de lidmaatschapscontributie 
voor het jaar 2020 betalen… 

 

… Ik zal u de reden geven: mijn oude motoren 
(tweetakten) heb ik verkocht omdat volgend jaar hier 
in Den Haag niet meer gereden mag worden. Leve 
de milieu maatregelen. 
Weer een hobby naar z’n ………. geholpen. 
 

ik ga mijn lidgeld stoppen, spijtig wel. Ik heb sedert 
half november met hééél veel pijn in mijn rug. Ik 
ben bij de neurochirurg geweest… (enz.) 
Ik hoop op een goede afloop. Maar voorlopig kan ik 
niet veel meer. Maar de pijn is soms niet draagbaar 
er moet iets gebeuren. Ik vind het wel spijtig... 

Bij uitzondering 
Meestal hoor je binnen verenigingen weinig over opzeggingen van leden. Van 
de redenen hoor je vaak nog minder. Omdat we leden wat informatie vragen 
bij het opzeggen, kunnen we dat van vier leden ook laten “horen”.  
    Ik beëindig hierbij mijn lidmaatschap...  
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Motos Nougier « Le rêve français » - 1932-1972  
Door: François-Marie Dumas (Uitgever: 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. 
Formaat 25 x 25 cm   200 pagina’s, meer dan 350 foto’ s: 45 € + port 8 €)  
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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) 

Beste liefhebber, 
 

Graag informeren we u over onze oldtimer 
motor, bromfiets, fiets en onderdelenbeurs 
Moto-Retro Genk op 17 mei 2020 in sa-
menwerking met het bromfietstreffen van 
Wellen. 
 

Heb jij nog oude motoren, bromfietsen, 
fietsen, onderdelen, documentatie of ande-
re gerelateerde objecten? 

Dan heb je de kans om deze te verkopen 
of te ruilen op 17 mei 2020 in Genk. 
 

Bezoekers zijn welkom vanaf 8u30. 
 

Voor de standhouders zijn er zowel stand-
plaatsen binnen als buiten. 
 

Gelieve deze plaatsen  te reserveren via 
www.motoretrogenk.be of 0495 61 11 88. 
 

Moest je nog vragen of opmerkingen heb-
ben, mag je gerust contact opnemen via 
info@motoretrogenk.be 

 

Tot in Genk! 
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