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 Meningen 

Als redactie zie je veel langs 
komen en soms denk je: “wat 
moet ik hier mee doen?” Dat 
gaat dan vooral een rol spelen 
als leden een bepaalde mening 
hebben over een onderwerp dat  
niet direct met de hobby te ma-
ken heeft maar kennelijk toch 
emotie oproept. 
Un Peu de Tout is nooit be-
doeld geweest om een uitlaat-
klep te zijn voor emoties. En 
dan bedoel ik niet betrokken-
heid bij het wel en wee van 
clubleden en hun families. Dat 
nou juist weer wel. Je hoopt dat 
een vereniging een steun kan 
zijn in moeilijke tijden. 
Laat ik twee voorbeelden noe-
men die de afgelopen periode 
speelden: 

• een oproep voor het tekenen 
van een MAG-petitie tegen 
dijkafsluitingen voor motorrij-
ders. 

• reacties op een verzoek van 
het CFM-bestuur tot het in-
vullen van een enquête van 
de FEHAC. 

 

De twee punten worden ver-
schillend behandeld. 
De FEHAC-enquête wordt op 
blz. 9 toegelicht in een apart 
artikel. Het is een bestuursaan-
gelegenheid en het gaat direct 
over onze hobby.  
De MAG-actie komt verder niet 
ter sprake.  
Bij het rijden over onze mooie 
weggetjes wordt gedrag steeds 
vaker kritisch bekeken. Maar dit 
geldt voor elk soort weggedrag: 
in de auto, met de racefiets, op 
de motor… Hoeveel ruimte gun-
nen we elkaar en doen we het 
veilig? 

Ik durf de stelling wel aan dat 
het niet alleen irritatie is dat 
mensen bezig houdt maar ook 
een verbeterd gevoel van veilig-
heid (veiligheidsbeleving). Dat 
proces is al jaren aan de gang 
maar in gedrag verwachten we   
steeds meer van elkaar.  
Met  onze veteranen kunnen 
stank en herrie het onveilig-
heidsgevoel  wel eens verster-
ken. Door mijn gedrag kan ik 
daarop van invloed zijn. En niet 
alleen op de motor. 
Paul 

Colofon 

‘Un Peu de Tout’ is een uitgave van de Club 
Franse Motoren en verschijnt  vier maal per 
jaar.  Het informeert leden over actuele zaken, 
over techniek en historie. Clubleden gebruiken 
het als platform om elkaar te informeren en 
zaken aan te bieden die direct verband houden 
met Franse motoren en trivia. 
 

Dagelijks bestuur 
Voorzitter  
Daan Withagen 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) 
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Redactioneel 
En ineens zit je hoofd niet meer bij 
het nieuwe clubblad maar bij de 
website. Deze is op slot gedaan en 
de hosting-provider (de eigenaar 
van de computer waar de site op 
draait) meldt dat we onvoldoende 
doen om spam tegen te houden.  
Nu hangt er aan de site van de 
CFM geen webshop, dus qua kos-
ten loopt het niet in de papieren. 
Maar je moet toch meteen weer 
kennis inschakelen om het pro-
bleem te tackelen. Kennelijk is de 
nood hoog, want anders had onze 
leverancier wel een hoffelijker ma-
nier gekozen. 
Soms lijkt het wel of we veel dingen 
niet meer onder controle hebben: 
de huidige gezondheidscrisis gooit 
de horeca en het vertier op slot. 
De sociale media gooien langza-
merhand discussies op slot. 
De boeren met vermeende rechten 
kunnen vanwege stikstof niet meer 
uitbreiden en hindert hun toekomst-
perspectief. 
We zitten in een interessante tijd 
maar net zo onrustig als in de jaren 
zeventig. En dat is nog maar 50 
jaar geleden. Toch lijken we als 
volk wel sacherijniger geworden in 
die vijftig jaar. Dit clubblad doet 
daar verder niet aan mee. De hob-
by geeft daar ook weinig aanleiding 
toe, als we maar kunnen blijven 
rijden. En zo te horen wordt er druk 
gesleuteld in onze werkplaatsjes.  
 

Paul / Ans 

Adverteerders Op de voorpagina 

De motoren van Arianne Osenbruggen:  
- Magnat Debon EM 250 cc uit 1924 

- zie ook blz 4: samen met de Peugeot P 108,  250 cc 1929 
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 … en met Peugeot P 108,  250 cc 1929 

Magnat Debon EM 250 cc uit 1924 
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 Het virus met uitlaatgas bestrijden…  

Door: Christ de Graaf 

De afgelopen maanden  heeft het coronavirus bij ons als mo-
torliefhebbers fors roet in het eten gestrooid. En  toen het 
even beter leek te gaan kwam de tweede golf met alle gevol-
gen van dien.   
 

Voor de Club Franse Motoren gingen diverse beurzen, tech-
nische dagen en ook de jaarvergadering niet door en dat zijn 
toch belangrijke ontmoetingspunten. Gelukkig ging de Jaarrit 
wel door en ondanks de anderhalve meter afstand was dat in 
ieder geval een geslaagd weekend. Maar, zoals Johan Cruijff 
ons leerde, ieder nadeel heeft zijn voordeel.  
 

In het voorjaar begonnen de geplande ritten en bijeenkom-
sten te vervallen en was iedereen op zichzelf aangewezen. 
Met groepen een rit maken was er niet bij, alleen in kleine 
groepjes kon gereden worden. Voor mijzelf werd dat de zon-
dagvoormiddag, samen met de zoon op de oldtimers de om-
geving in. Hij rijdt al 27 jaar motor en reed de afgelopen ja-
ren af en toe een keertje  met de Peugeot P107. Maar een 
oldtimer bedienen en starten is toch iets anders dan de mo-
derne machine. Oefening baart kunst en nu is hij er even vlot 
mee als ikzelf. En dat is genieten. Samen hebben we dit jaar 
al meer dan 500 km (inclusief zaterdag van de Jaarrit Huij-
bergen) gereden. 
Ook dochterlief (met al 10 jaar motorrijbewijs) wilde wel 
een keer een ritje op een oldtimer maken. Je moet toch iets 
verzinnen om buiten ontspanning te zoeken. Dus de P210 
(met handkoppeling) gestart en samen de polder in.  De eer-
ste kilometers waren spannend, maar daarna had ook zij de 
smaak te pakken. We moeten nog wel fors wat kilometers 
maken om van rijervaring op een oldtimer te kunnen spre-
ken, maar dat komt volgend voorjaar zeker goed. Dus als 
alles goed gaat hebben we volgend jaar weer twee extra rij-
ders op de Jaarrit. 
 

En zo zie je maar, wat een seizoen met weinig kilometers 
leek te worden, heeft toch voor de nodige ritjes gezorgd. En 
ik weet zeker dat deze motoren met die berijders nog veel 
kilometers kunnen blijven maken. Alleen moet pa het onder-
houd nog wel blijven doen. Maar dat is ook weer genieten. 
Sleutelen en de geur van olie houdt ons jong.  
 

We kunnen niet ver vooruitkijken, als dit blad in de bus valt 
lopen we allemaal met mondkapjes, maar ik hoop dat ieder-
een in goede gezondheid het virus de baas blijft en dat we in 
2021 weer volop het virus met ons uitlaatgas kunnen bestrij-
den. 
 

De redactie heeft 
geen kopij meer 

Dit clubblad leeft onder 
gelukkig gesternte. We 
hebben altijd voldoende 
kopij. Maar daar is nu 
(toevallig) een eind aan 
gekomen. Een oproep aan 
allen om aan de redactie 
te denken met leuke foto’s 
en verhalen, een vertaling, 
een technische beschou-
wing. De redactie maakt er 
wel chocola van als je het 
schrijven niet zo makkelijk 
vindt. 
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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. 
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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) 

Advertentie 10 juli 1924 
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Agenda: beurzen / evenementen 2020-2021 

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 beurzen/ritten ook écht plaatsvinden in verband met (lokale) Corona maatregelen 

 

 

 

9 november “25e Oldtimer en Classicbeurs Leek” vrijdag 17.00 tot 21.00 uur, 
zaterdag, zondag 10.00-18.00 uur. Locatie: Sportcentrum Leek, De 
Schelp 35 Leek  

 

 

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 (CFM-clubstand) 

 

 

16-17 januari 2021 Autotron Rosmalen Oldtimer motoren, bromfietsen en fietsenbeurs.  
Graafsebaan 133 Rosmalen LET OP: je dient van tevoren tickets te 
bestellen, kijk op de site voor bijzonderheden. 

 

 

13-14 februari 2021 Moto Retro Wieze (België)  Oktoberhallen 

 

 

 

27 maart 2021 Motorbeurs Hardenberg, Manege Hoogenweg 52 Hoogenweg 

chambrier-pieces-motos.fr 
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Clublid 

Hé jongens, die FEHAC  enquête: leuk, dat lijkt mij een goed 
plan. Ik ben begonnen met invullen maar  halverwege gaat 
men vragen naar m’n leeftijd. Maar dan komt het. Werk je 
nog of ben je gepensioneerd? Het is echter nog veel erger, 
want ze vragen je ook naar je jaarinkomen 

Dit gaat mij veeeeeeel te ver. Dit is een commercieel gege-
vens verzamelen onder de paraplu van FEHAC en de CFM. Ik 
doe hier niet aan mee. 
De Club Franse Motoren zou ook na moeten denken of zij hier 
aan mee wil doen. Als de club dit soort vergaren van gegevens 
accepteert, en hier wel mee verder wil gaan, vraag ik mij af of 
dan nog wel lid wil blijven van deze vereniging. We horen 
wel… 

Bestuur 

Daan Withagen (voorzitter) reageert persoonlijk per e-mail: 
Ik ben blij met kritische leden omdat dit ons scherp houdt. In 
ons bestuur hebben we aandacht aan de enquête gegeven. Er 
wordt inderdaad best wat gevraagd. Wij hebben dat niet be-
leefd als nieuwsgierigheid of voor enig commercieel doel. Dat 
is overigens door de AGV privacy regelgeving ook niet toege-
staan. Daarnaast zijn de gegevens niet naar een individuele 
persoon te herleiden tenzij je die gegevens zelf achterlaat.  
Vragen die  je niet beantwoorden wil of kan kunnen worden 
overgeslagen. 
Ik realiseer me dat een vraag over inkomen bij de gemiddelde 
Nederlander doorgaans zorgt voor wat hakken in het zand. 
Wij hebben in ons kleine landje geen cultuur om daarover 
open met elkaar om te gaan. Dat ligt internationaal anders en 
voor de helderheid de organisatie is hier niet Fehac of de 
CFM, maar de wereldwijde oldtimer organisatie FIVA. Doel 
van de FIVA-enquête staat beschreven in het Fehac-bericht 
wat in de nieuwsbrief staat vermeld. Deze organisatie houdt 
een enquête om het beleid tot behoud van historisch erfgoed 
wereldwijd te ondersteunen. Deze enquête geeft inzicht in het 
actuele gebruik van oldtimers en de financiële- en werk-

gelegenheidsbijdrage die historische voertuigen leveren aan de 
economie. 
 De werkelijkheid is wat wij als een individuele passie beleven 
in toenemende mate onder druk komt te staan. Wereldwijd is 
een terechte aandacht voor een goede en gezonde leefomge-
ving. In de vervoersindustrie is de kanteling naar stoppen met 
fossiele brandstof gedreven voertuigen al een tijd ingezet. Dan 

FEHAC-enquête: nadenken CFM! 
De Fehac is aangesloten bij de wereldwijde oldtimerorganisatie FIVA. Deze organisatie houdt 
een enquête om het beleid tot behoud van historisch erfgoed wereldwijd te ondersteunen. Deze 
enquête geeft inzicht in het actuele gebruik van oldtimers en de financiële- en werk-

gelegenheidsbijdrage die historische voertuigen leveren aan de economie. Daarom is het be-
langrijk massaal de enquête 2020 van de FIVA in te vullen. De link is via de laatste nieuws-
brief enkele weken geleden bij je terecht gekomen. Er is gevolg gegeven aan deze oproep. Er 
kwam echter ook een kritisch geluid binnen. Daarop volgde een reactie van het bestuur. 

Jaarvergadering 

Voor het eerst in haar ge-
schiedenis organiseert de 
FEHAC een online jaarverga-
dering. 
Bestuursleden hebben in het 
verleden regelmatig de verga-
dering bezocht. Meestal is dat 
een rit naar de omgeving van 
Utrecht waar in een groot on-
derkomen honderden leden 
werden bijgepraat. 
Dit jaar dus digitaal nadat eer-
der dit jaar de vergadering al 
een keer was uitgesteld. 
 

De nieuwtjes lees je wel weer 
te zijner tijd. Dit keer zit het 
nieuws in de wijze van organi-
seren. Al lang niet meer 
uniek, maar toch wel opmer-
kelijk voor belangstellenden 
van historische voertuigen. Er 
was op de parkeerplaats altijd 
wel wat aparts te zien. Dit jaar 
dus helemaal niets! 
 

Met z’n allen met de neus 
achter het beeldscherm ge-
parkeerd. 
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is ook snel de link gelegd met de “vervuilers”. 
Het zijn juist organisaties als Fehac en Fiva die 
opkomen voor de belangen van de oldtimer lief-
hebber. Immers we worden toenemend in de hoek 
gezet van de vervuilers. Het is ook niet voor niets 
dat CFM het belangrijk vindt om lid van Fehac te 
zijn geworden.   
Ik heb zelf ook even staan kijken naar de vragen 
bij het invullen van de enquête, met name welk 
doel deze antwoorden dienen. Op basis van wat 
ik in mijn omgeving tegenkom heb ik de overwe-
ging gemaakt om vragen die wellicht wat verder 
gaan dan gewoonlijk over hoeveel oldtimers je 
hebt en hoeveel plezier je daaraan beleeft toch 
ook te beantwoorden. Met regelmaat worden we 
geconfronteerd met de stelling dat oldtimers ver-
vuilend zijn. De Gemeente Den Haag verbood 
tweetakten in de gemeentelijke milieuzone. Ge-
lukkig zijn ze onder druk daarop terug gekomen 
omdat blijkt dat doorgaans weinig kilometers ge-
maakt worden met een oldtimer. Het is de ver-
wachting dat we dat internationaal vaker gaan 
tegenkomen. 
Omdat Fiva ook in haar enquête wilt aantonen dat 
het gebruik van oldtimers ook een financiële en 
werkgelegenheidsbijdrage geeft aan de economie 
is het ook logisch dat er vragen gesteld worden 
over zaken als hoeveel we jaarlijks besteden aan 
onze oldtimer(s). Ik beschouw de vraag rondom 
inkomen om aan te tonen dat het plezier hebben 
aan een oldtimer niet alleen voorbehouden is aan 
enkele bijzonder welgestelden, maar dat veel lief-
hebbers een “normaal” inkomen hebben en dat de 
oldtimerpassie voor een heel brede doelgroep is. 
Wereldwijd is de (rijdend) erfgoedwereld een 
economische factor van belang. 
Ik probeer met bovenstaande je mening niet te 
bagatelliseren. Ik probeer een paar feiten op een 
rij te zetten en inzichtelijk te maken waarom een 
soms onverwachte vraag wel van belang is om 
plannen te kunnen maken die opkomen voor de 
belangen van oldtimerliefhebbers. Ik hoop dat me 
dat met bovenstaande gelukt is. 
Mijn mede CFM bestuurders kennende verwacht 
ik dat we naar de toekomst bij enquêtevragen van 
derden kritisch blijven voordat we onze leden 
daarmee belasten. Ook nu  hebben meerdere be-
stuursleden eerst de enquête zelf uitgeprobeerd 
voordat we deze in de nieuwsbrief besloten op te 
nemen. Een regelmatig kritisch geluid vanuit de 
leden draagt alleen maar aan bij aan onze eigen 
kritische houding. 
Het zou jammer zijn indien je op basis van deze 
enquête je lidmaatschap zou beëindigen omdat 
CFM zoveel meer te bieden heeft. ◄ 

Geld in een envelop 

Aan Bram wordt gevraagd om contant geld in 
een envelop te doen… 

 

(Bram) de enige reden die ik kan bedenken is 
een fiscale bij de verkoper. Ik heb het in het 
verleden ook gedaan, laatste tijd niet meer. 
Het is vooral riskant voor de koper. 
 

(Hans) Heb het een aantal  keer gedaan. 
Geen problemen gehad 

 

(Ben) Waar is het bedrijf gevestigd? 

 

(Pieter) Zit in hun genen denk ik. Ze gebrui-
ken bijvoorbeeld nog cheques. In België zijn 
die 25 jaar geleden uitgestorven. PayPal 
transactie tussen 'vrienden ' werkt soms ook 
wel voor hun en is kosteloos voor beide par-
tijen. 
 

(Bram) De verkoper is woonachtig te Oytier-
Saint-Oblas (38780) ietsje onder Lyon 

Intussen verkocht hij het al binnen Frankrijk. 
Hij vond het teveel gedoe. 
Paypal is inderdaad een goed alternatief.  
Onlangs heb WesternUnion gebruikt. Da's 
ook een makkelijke manier om geld over te 
maken naar iemand 'zonder' bankrekening. 
De ontvanger kan het geld cash afhalen met 
een code die je hem toestuurt. 
 

(Jo) Ik heb minder goede ervaringen met 
kopen op Leboncoin, pakketten zijn nooit 
aangekomen, maar omdat ik met Pay-pal 
betaalde heb ik het geld teruggevorderd, gaat 
niet lukken als je geld opstuurt.  
 

(Arjen) Tot nu toe heb ik altijd PayPal ge-
bruikt. Dat werkt prima!  
 

(Jo) Leboncoin -pakketten komen bij mij altijd 
aan en die worden betaald met PayPal. Ik 
heb wel enkele artikelen betaald met PayPal 
waar ik ook nog steeds op wacht, denk dat 
de geadresseerde ergens moet vermeld wor-
den en de omschrijving van het artikel. ◄ 
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Jaarrit CFM Brabantse Wal en de Coronadreiging 

Het bleef spannend of de Jaarrit door zou kunnen gaan. De maatregelen wa-
ren wat versoepeld maar Covid 19 zou nog altijd roet in het weekend kunnen 
gooien. Gelukkig bleef dat uit en hebben we kunnen genieten van een mooi en 
goed georganiseerd weekend met prachtig routes over en door de Brabantse 
Wal. De supervisie en organisatie was dit jaar in handen van Daan Withagen.  
Door: Arianne van Osenbruggen 

Dit was voor mij de 4e Jaarrit met de club, mijn man Erik ging 
voor de tweede keer mee. 
Wij hadden ons al vroeg aangemeld gelijk toen de datum bekend 
werd gemaakt. We keken er op dat moment al naar uit en had-
den er zin in. In augustus bleek dat er zich voldoende deelne-
mers hadden aangemeld en Daan had overal duidelijke afspra-
ken kunnen maken in verband met het Corona virus. 

Vrijdag voorpret 

Wij vertrokken de vrijdagochtend al op tijd richting Huijbergen 
naar camping Costa Kabrita. Ik reed de auto met aanhanger met 
daarin de Peugeot, Erik reed met onze moderne Triumph motor-
fiets, hij was de voorrijder. Zo kwamen we rond 12.00 uur aan 
bij de camping waar we werden ontvangen door de eigenaresse 
van de camping en Daan die al met wat voorbereidingen bezig 
was. Er waren al meerdere leden gearriveerd dus werd er eerst 
bijgepraat en een bakkie gedronken, in de loop van de middag 
arriveerden er nog meer gasten op het veld dat voor de CFM 
gereserveerd was. Ook voor ons werd het tijd om het tentje op te 
zetten en de voorbereidingen voor de dag van morgen te doen.  
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Dan hadden we dat ook maar ge-
had. Doordat onze magen wat be-
gonnen te rammelen wilden we 
wat eten we zijn met de auto een 
frietje wezen halen in het dorp wat 
er gezellig uit zag. Het dorp lag 
eigenlijk op loopafstand bleek la-
ter. De frites ging mee naar de 
camping en voor de tent hebben we 
dat geconsumeerd. Met onze ge-
vulde magen kon het weekend echt 
beginnen. 
Deze avond stond er voor de lief-
hebbers al een bezoekje aan een 
bierbrouwerij “Hill Devils” in de 
Wouwse Plantage gepland. We 
hebben daar een ontzettend leuke, 
gezellige en leerzame avond ge-
had, zowel de mannen als vrouwen 
hebben ervan genoten. Omdat ik de 
Bob was, ging het proeven aan mij 
voorbij maar dat heb ik later thuis 
ingehaald. Het waren lekkere bier-
tjes, heel apart. 

Op zaterdagochtend... 

arriveerden er nog een aantal leden 
met auto, aanhanger en motorfiet-
sen. Maar ook een groot aantal Daan Withagen: organisator onder moeilijke omstandigheden 
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kwam aangereden op hun prachtige museumstukken, het mo-
biele erfgoed flink vertegenwoordigend. Iedereen was aanwezig 
bij de briefing van Daan met de nadruk op de corona regels en 
daarna het Brabantse bakkie, toen dat op was konden we ver-
trekken. We werden uitgezwaaid door de campinggasten en de 
fotograaf van de regionale krant voor de rit van zo’n 100 km 
langs de Brabantse Wal. Het landschap varieerde van bos, open 
velden met diverse gewassen, “bergen”, dalen en dijkjes. Het 
was prachtig, ik heb nog nooit zoveel verschillende landschap-
pen in één gebied gezien.  

Pechduivel 

Voor drie van de deelnemers verliep de rit wat minder prettig, 
zij vielen allen uit door motorpech voor we de koffiestop be-
reikten bij restaurant Benedensas nabij een leuk oud sluisje 
(hier zijn de TV opnamen gemaakt van de serie Marijntje Gij-
sen). 

Buitendijkse boerderij-pauze en Berini 

Na deze stop ging het verder door de mooie omgeving richting 
Hoeve Hildernisse (Deze hoeve stamt uit 1750, het bakhuis is 
een eeuw later gebouwd. Dit is de enige buitendijkse boerderij 
van Nederland) waar de lunch was gereserveerd.  Tijdens deze 
lekkere lunch konden we even bijkomen van de rit, op zo’n ou-
de motorfiets is het echt werken om te rijden. Vooral het zand-
pad was voor mij een echte uitdaging om de Peugeot op de weg 
te houden maar ik vond het wel superleuk. Ons oudste lid en 
deelnemer aan de Jaarrit Wim van Duuren (in september 90 jaar 
jong geworden) werd tijdens de lunch nog geïnterviewd door de 
regionale omroep. Dat was toch ook wel bijzonder. Vanaf deze 
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plaats reden we weer terug naar de camping en voor de liefheb-
bers kon er nog een bezoekje gebracht worden aan het Berini 
museum wat niet ver van de camping lag.  Dat liet ik me geen 
twee keer zeggen, ik heb zelf twee Berini’s.  Ik heb genoten van 
het rondkijken en al die oude meuk, super!  
 

Terug op de camping ging een ieder zijn eigen gang, wij maak-
ten nog een praatje, dronken koffie, douchten en brachten de 
spullen voor de dag van morgen op orde, lekker relaxen. Aan 

Dat ziet er goed uit Ben. De motor 
op de voorgrond heeft de route 
op de motor. Dat gemak zie je 
steeds meer voorkomen. 

Peugeot met een jiffy-standaard. 
Maar aan de rechterkant… tegen-
woordig zeer ongebruikelijk. 
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Wim van Duuren (90) wordt corona-proef geïnterviewd. 

Terrot F met interessante technische aanpassingen, onder andere elek-
tronische ontsteking.  
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de drie uitgevallen motoren werd nog druk ge-
sleuteld, een kregen ze weer aan de praat bij de 
andere twee lukte dit helaas niet. In de avond 
genoten we nog van een goed verzorgde barbe-
cue met alles erop en aan. Cor had de ijscoman 
gesignaleerd en regelde dat hij na afloop van de 
barbecue bij ons op het veldje kwam, het ijs viel 
goed in de smaak bij iedereen.  

Voor de zondag… 

had Daan een rit uitgezet die oorspronkelijk via 
België zou lopen maar dat was nu niet mogelijk 
door de Coronaregels. Het aantal deelnemers was 
wat minder en de temperatuur wat lager dan de 
zaterdag maar toch een mooie dag om een ritje te 
maken. We reden door Huijbergen via Os-
sendrecht naar het Zeeuwse Bath, rijdende over 
de dijk hadden we mooi uitzicht over de Wester-
schelde. Vanuit Bath ging het langs het Spui-
kanaal naar de terreinen van de Kreekraksluizen 
waar we hebben rond gereden en rondgekeken. 
Van daaruit richting Woensdrecht waar de koffie 
op ons stond te wachten. Daarna via Hoogerhei-
de weer terug naar de camping waar we als af-
sluiter met z’n allen nog wat hebben gedronken. 
 

Daarna werd de tent afgebroken en de motor 
ging de aanhanger weer op om terug te reizen 
naar de Betuwe. Erik en ik kijken terug op een 
goed georganiseerd, mooi en gezellig weekend. 
Het was fijn om een aantal leden na een lange 
tijd weer eens te kunnen spreken en ontmoeten, 
zeker in deze tijd! 
Daan, bedankt voor het organiseren we hopen er 
volgend jaar ook weer bij te kunnen zijn. 
 

Erik en Arianne 
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Bestuursvergaderingen CFM 

 

Wo 10 maart 2021 (digitaal) 
Wo 9 juni 2021 (digitaal) 

Za 30 oktober 2021 (voorafgaand aan de Jaarvergadering) 
Za 30 oktober Algemene Ledenvergadering 2021 (met kortingskaart leden) 

Wo 17 november 2021 (digitaal) 
 

Haags icoon Puch kan blijven rijden 

De Haagse Puch bromfiets mag toch volgend jaar 40 dagdelen de milieuzone in. 
Velen, waaronder ook de FEHAC, hebben zich ingezet om dit typisch Haagse mo-
biel erfgoed ook rijdend te bewaren. 

 

Haags mobiel erfgoed 

De Puch (en zijn broertje de Tomos) zijn tweetaktbrommers op benzine en die zijn volgens de 
gemeente zo vervuilend dat ze definitief uit de stad geweerd moeten worden. De Puch, bezongen 
is het Haagse lijflied, Oh Oh Den Haag, mooie stad achter de duinen, is niet zomaar een brom-
mer maar Haags mobiel erfgoed. 
 

Schoner rijden gebeurt al 

Net als al het andere mobiel erfgoed rijdt een 40 jaar oude Puch maar weinig. Een vrijstelling 
voor 40 dagdelen is ruim bemeten: een algehele vrijstelling voor 40+ brommers had hetzelfde 
effect gehad. Nu komt er weer een hoop bureaucratisch geregel bij (alleen aangemelde brom-
mers, hoe leg je vast of je 10 of 30 dagdelen heb gebruikt) wat voorkomen had kunnen worden. 
Doel van de gemeente is schoner rijden en dat kan al bereikt worden als je er speciale benzine 
voor tankt. Op de laatste jaarlijkse Kâhwe Klâhwe rit in januari, waar 400 Puch-rijders op af 
kwamen, gebeurde dat al: toen konden alle deelnemers vooraf speciale mengsmering en oldti-
merbenzine tanken. 
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Bespiegelingen van een Jaarrit-organisator in Coronatijd 

… dank voor je bericht van afwezigheid. Ondanks dat je geen motivatie hoeft te geven over het 
niet aanmelden stel ik je bericht erg op prijs. Zoals je zelf al aangeeft zijn er argumenten om 
te beslissen om het niet te doen en ook argumenten om het wel door te laten gaan. Ik heb daar 
samen met het bestuur ook mee geworsteld. Ik geef de redactie graag een aantal overwegingen 
mee die de revue gepasseerd zijn. Dat geeft leden informatie en inzicht. 
Door: Daan Withagen (organisator) in samenwerking met redactie CFM 

Toen begin maart 2020 de Covid-19 uitbraak ook in Nederland 
was gearriveerd heb ik direct contact gehad met de camping-

eigenaar. Immers, op mijn advies hadden een aantal clubleden 
na de eerste melding een reservering daar gedaan. Ondanks het 
goede contact met deze ondernemer stelde deze zich redelijk 
formeel op. Het komt er op neer dat indien als gevolg van 
overheid besluiten het verblijf op de camping niet is toege-
staan dan annuleren zij zelf hun gasten. Zolang dat niet het 
geval is houden zij gasten aan hun reservering. We hebben 
besloten dat we het leden niet wilden aandoen om voor derge-
lijke kosten te worden gezet zonder de noodzaak van annule-
ren. 
Een logisch gevolg daarvan is dat je er rekening mee houdt en 
accepteert dat de deelname in 2020 mogelijk beperkt zal zijn. 
 

Van leden, maar ook van bestuursleden hebben we tweeledige 
reacties gehad. Enerzijds blijdschap dat we binnen de moge-
lijkheden het Clubweekend door laten gaan. Anderzijds leden 
die voorkeur geven om meer of gehele afstand te bewaren. We 
respecteren ieder zijn standpunt. Als bestuur zijn we bewust 
maandelijks gaan overleggen op afstand en hebben we de 
nieuwsbrief in het leven geroepen om vaker met leden te 
communiceren. 

Antwerpen code Oranje 

Vanaf het begin hebben we geprobeerd rekening te hou-
den met ieders mening en de wens om de organisatie vorm te 
geven met Corona. Het verklaren van de provincie Antwerpen 
in Code oranje was een enorme tegenvaller. Immers op zater-
dag zou een klein deel van de route de grens passeren om de 
verzameling bij American Legend in Zandvliet (B) te bezoe-
ken. Op Zondag zou het grootste deel van de route plaatsvin-
den op Belgisch grondgebied met een bezoek aan het Sarolea 
museum in Kalmthout en de Bakkersmolen in Wildert die nog 
steeds stoomgedreven werkt. Na contact met het Sarolea mu-
seum was duidelijk dat de verscherpte maatregelen in Kalmt-
hout de eigenaar deed besluiten om geheel niet open te gaan. 
Het was jammer dit te schrappen, maar de route kon nog totdat 
Code oranje en de bijgaande quarantaine maatregel werd afge-
kondigd.  
Ik heb daarop direct ook de zaterdag route aangepast en het 
gehele bezoek aan België geschrapt.  
 

Zondag werd een kleine route richting Zeeland. Het was zaak 
om toch nog een bezoek ergens te regelen in de omgeving in 
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Nederland waar afstandsmaatregelen gehandhaafd konden wor-
den. Die hebben we gevonden met een bezoek aan de Berini ver-
zameling waarbij er meerdere gebouwen zijn waar wat te bele-
ven valt. Daarnaast ligt het bij toeval naast de camping. Leden  
die aan het eind van de rit de voorkeur geven niet deel te nemen 
konden gewoon op 100 meter verder hun motor op de camping 
parkeren en daar blijven. 
 

In de Corona tijd had ik al besloten om de zaterdag route in de 
omgekeerde richting te rijden. Het gevolg daarvan was dat de 
oorspronkelijke lunchplek een koffieplek werd en we daar korter 
zouden zijn. Met de horecaondernemer is de reservering en be-
houd van afstand doorgenomen. Doordat de koffieplek ineens 
als lunchplek kon worden gebruikt lukte het om daar een beslo-
ten event van te maken. Buiten bij deze voormalige boerderij 
Hildernisse staan picknicktafels op meerdere meters van elkaar 
waardoor er geen onnodige risico’s genomen hoefden te worden. 
De gedachte was dat het rijden op de motoren geen potentieel 
risicovolle situaties mee zou brengen. Risico’s waren er wel bij 
de pauzes en mogelijk de barbecue. 
 

Met de barbecue heb ik besloten dat ik die zal bedienen en  An-
nie de salades naar keuze opschept en een drankje aangeeft. 
Deelnemers kunnen per familie met afstand telkens wat ophalen.  
Er zal dan niet rond de bereidingsplek worden verzameld en nie-
mand anders dan wij zullen de gereedschappen aanraken. Ik heb  
een mailbevestiging gestuurd aan de deelnemers met daarin wat 
aangepaste maatregelen aangekondigd. Bij de barbecue is aange-
stuurd op een tafelopstelling zoals bij terrassen gehanteerd op 
afstand. Een van de begeleiders is daarnaast ambulance ver-
pleegkundige en ervaren met noodsituaties.  
Er zijn afspraken gemaakt met camping en de te bezoeken hore-
ca om lijsten aan te leveren voor eventueel contact onderzoek. 
Kortom we denken iedere mogelijke vorm van maatregel in lijn 
met de RIVM voorschriften te hebben genomen en zelfs meer. 
We hebben daarmee de risico’s geminimaliseerd, maar verder 
waren we vooral afhankelijk van het gedrag van onze leden. 
Vlak voor het evenement is er nog een e-mail aan de inschrijvers 
gezonden met wat laatste afspraken die gemaakt zijn, zoals voor 
de lunch. 
 

Het was natuurlijk leuker geweest indien we het op normale wij-
ze hadden kunnen organiseren. Desondanks ben ik erg blij dat ik 
de organisatie nu een keer heb gedaan.. Het was leerzaam en 
geeft goed inzicht in wat we aan leden vragen te doen. Het heeft 
me ook geleerd dat we met het bestuur weer eens goed naar onze 
checklist moeten kijken omdat deze niet meer up-to-date is. 
 

Dan is niet alleen het gedrag tijdens het evenement van belang. 
Ook de thuissituatie verschilt per huishouden. Vanwege mijn 
werk ben ik vanaf maart al alleen vanuit huis aan het werken en 
zal dat nog tot januari voortzetten. Alle adviezen, overleggen en 
seminars gaan digitaal.  
Annie daarentegen staat in het verzorgingshuis regelmatig in de 
frontlinie, maar ook constant onder druk. ◄ 
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Spatborden maken in Tsjechië 

Vrijdag 26 juni kreeg onze vereniging een e-mailtje uit Tsjechië in het Engels met een aan-
bod. De inhoud delen we graag met je. De titel van de e-mail: “Samenwerking”. Het bericht is 
persoonlijk geschreven door Michael Babušík. 
Door: secretaris, & redactie CFM 

Ik kwam de website van de Club Franse Motoren tegen en ik wil 
je graag een kans aanbieden bij ons bedrijf. 
 

Wij zijn een klein Tsjechisch familiebedrijf dat gespecialiseerd 
is in traditionele spatborden-fabricage. Wij zijn zeer detailge-
richt en hechten bovenal waarde aan kwaliteit en authenticiteit. 
Onze spatborden zijn met zorg gemaakt en zijn identiek aan de 
originele onderdelen. Op dit moment produceren we de meeste 
modellen van Terrot, Ariel, Douglas, BMW, DKW, BSA Nor-
ton, Puch, FN, Jawa, maar ook van café-racers en nog veel 
meer. 
 

We zijn in staat om bijna elk spatbord en andere metalen onder-
delen te vervaardigen vanaf een schets of een voorbeeld. 
 

Ik voeg onze productfoto's toe ter referentie. Bent u geïnteres-
seerd in een van onze producten? Ik kijk uit naar onze toekom-
stige samenwerking. 
 

S pozdravem (= vriendelijke groeten) 
Michael Babušík 

+420 608 494 875 

info@motoreno.eu 

www.motoreno.eu 

Plannen/ervaringen 

Mocht je plannen hebben om 
iets met Motoreno te gaan 
doen of al ervaringen hebben 
met Michael, dan hoort de CFM   
graag meer van je.  
Je kunt ook contact opnemen 
met het bestuur voor advies. 
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Ad Heersche biedt te koop aan 

Aan de mensen die me (nog) kennen:  Hier in Drunen gaat het goed, los van de toenemende 
leeftijden. Maar dat is ook de reden van deze advertentie. Dit jaar mijn 75e verjaardag en dan 
merk je dat het omgaan met een 91 jarige oldtimer minder vanzelfsprekend wordt en niet meer 
zo vlot gaat. Het is afscheid nemen van een 10 jaar durend restauratieproces met ook veel sup-
port vanuit de CFM en diverse clubleden, waarvoor dank! 

Te koop:  

AutoMoto A9, 350cc zijklepper uit 1929. Prijs n.o.t.k. 
• gerestaureerd en rijklaar met kentekenbewijs 

• reserve gerestaureerde dynamo (…..) 
• hand- & voetrem met remlicht en led achterlicht 
• met echt leer gerestaureerde zadels 

• origineel gerestaureerd Jaeger uurwerk (loopt 8 dagen) op 
console. 

Extra’s: 

• diversen aan technische documentatie, elektrische schema’s 
en componenten. 

• foto’s en documenten behorend bij restauratieproces, ook van 
klokje, staat op USB 

• enkele artikelen over AutoMoto in Un Peu de Tout 
  
Ad Heersche  
Tel.: (0416) 37.55.51   óf   06- 43.09.82.60 
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 De geschiedenis van het wiel 
Als we aan onze motor werken, dan sta je er niet altijd bij stil dat zo’n voer-
tuig eigenlijk een enorme verzameling van slimme uitvindingen is. Of het nu 
gaat om de bout, de spaak, het kogellager, het zadel of het frame: alles moest 
een keer worden bedacht en later verfijnd. Dit keer een blik op een zeer ele-
mentair deel van de motorfiets, namelijk het wiel. Bij alle (motor-)fietsen is 
dit alweer gespecialiseerd in voor– en achterwiel. En daar houdt het niet op. 
Ga maar na: motorwielen hebben nevenfuncties zoals vering en vertraging. 
En dan nog tractie, stuureigenschappen… Laten we maar beginnen... 
Bron: diverse NL websites, samengesteld en bewerkt door de redactie 

Het begon allemaal toen naast het eerste bekende vervoermiddel, 
de slee, ook wielvoertuigen in gebruik kwamen. Volgens moder-
ne archeologische inzichten is het wielvoertuig ontstaan vanuit 
de gewoonte om zware sledelasten makkelijker te kunnen ver-
plaatsen door er boomstammen of ronde stenen onder te plaat-
sen. De slimmigheid van het wiel is, dat de hoge wrijvingskracht 
van het glijden is vervangen door de veel lagere wrijvingsweer-
stand van het contactoppervlak van wiel op as.  
De invloed van het wiel was zo groot, dat men de vooruitgang 
van naties en volkeren kon afmeten aan de mate waarin zij ge-
bruik maakten van vervoer op wielen, zie figuur hieronder.  

De eerste wielen werden echter gebruikt voor het potten bakken, 
dat detail ontbreekt in bovenstaande afbeelding. 
 

Gelijktijdig met de komst van het wiel begon de ontwikkeling 
van voertuigen. De tweewielige kar en de vierwielige wagen die 
door paarden werd voortgetrokken was tot in de 20e eeuw nog 
een veel gebruikt vervoermiddel. De wielen van de eerste motor-
voertuigen waren afkomstig van de toen algemeen gebruikte 
postkoets. 
 

De ontwikkeling van de motorvoertuigen begon met de komst 
van de stoommachine in de 18e eeuw. Ongeveer tweehonderd 
jaar geleden bouwde men een stoommachine op een kolenwagen 
die zichzelf daardoor kon voortbewegen. Pas in 1870 verschenen 
de eerste motorvoertuigen die allen al gebruik maakten van de► 

Michelin banden 1895 

Koetswiel, al honderden jaren in 
gebruik, eerst  werden het koets-
wiel in beweging getrokken door 
mens of dier. 
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benzinemotor. De wegen waren nog zeer slecht. De eerste prak-
tisch goed bruikbare auto op luchtbanden was de l’Eclair van de 
gebroeders Michelin (1895) 
Tegen het einde van de 19e eeuw verschenen er steeds meer mo-
torvoertuigen op de wegen. De behoefte aan goede materialen 
voor het bouwen het onderhoud van deze auto's was erg groot.  

De ontwikkeling van het wiel en de band 

Er deden zich veel belangwekkende uitvindingen en ontwikke-
lingen voor. Nodig voor het goed functioneren van wielen zijn 
deugdelijke materialen nodig. Staal, lichtmetalen legeringen, 
rubber en kunststoffen moeten optimale specificaties hebben. 
Daar zijn enorme ontwikkelingen in gemaakt. Je kan het goed 
zien op circuits waar de coureurs tegenwoordig hellinghoeken 
maken van meer dan 60° (zelfs 65° is gemeten). Probeer je in te 
beelden welke enorme krachten er op het rubber komen te staan 
door de remwerking voor het insturen van de bocht, de dwars-
krachten op de band in de bocht en de acceleratie als het rechte 
stuk weer opdoemt (en het liefst al veel eerder dat gas erop). Dat 
de engineers ook fouten maken of zich hebben verrekend, dat 
kun je zien bij de drie foto’s hiernaast. De klapband is een nieuw 
type Michelin radiaalband, toen in 2012 Bridgestone als banden-
leverancier werd vervangen voor de MotoGP-machines. De ach-
terband was niet sterk genoeg om de krachten te weerstaan toen 
de band te zacht werd doordat er wat lucht uit de band was gelo-
pen. En dan moet je bedenken dat Michelin maar 7 jaren weg 
was geweest bij deze race-klasse. 
 

Dus ga er maar aan staan om een gewone commerciële motor-
band te maken: de band moet sterk van constructie zijn, ze moet 
zacht zijn en slijtvast. Ze moet de weg goed volgen, dus goed 
inveren zonder gezwabber in de bocht. Bovendien moet de band 
ook snel opwarmen (dat doen ze écht, ook zelfs enigszins in de 
regen). Moeilijk.  
 

Chronologie 

Banden worden (nog) steeds specialistischer geschikt gemaakt 
voor het doel waarvoor ze worden  ingezet. ► 



 25 

 

 

450 voor Chr: 
het belangrijkste bestanddeel, rubber, werd al in 450 voor Chris-
tus als 'Gummi-Arabicum' in Egypte en Griekenland gebruikt.  
 

1495 na Chr:  
Columbus ziet op Haïti kinderen met een rubber bal spelen. 
 

1831:  
De Amerikaan Hayward ontdekt bij toeval dat rubber bij verhit-
ting overgaat in een stof met geheel andere eigenschappen. Dit 
gebeurt nadat rubber bestrooid werd met zwavel.  
Dit proces heet warm-vulkaniseren. 
 

1835:  
Goodyear verwerft de rechten van het vulkaniseerproces en ver-
betert het meerdere malen. 
 

1845:  
De Schot Thomson vraagt een patent aan op de eerste luchtband. 
Op dat moment is er echter geen commerciële interesse in lucht-
banden. 
 

1846: 
Parkes ontdekt het koud-vulcaniseerproces'. 
 

1867: 
Thomson maakt na de eerste luchtband ook een volrubber band 

 

1888: 
De Ier Dunlop ontwikkelt een luchtband, waarvan het octrooi 
veel overeenkomsten vertoont met dat van Thomson. Hij sticht 
de eerste bandenfabriek. 
 

1890: 
Eerste diagonaalband met canvas karkas (Faulkner). 
 

1896: 
De gebroeders Michelin ontwikkelen de eerste betrouwbare 
luchtbanden voor auto's. Dunlop verkoopt de eerste luchtbanden 
in Engeland en Goodrich doet dat in de Verenigde Staten. 
 

1904: 
Eerste profielgroeven in het loopvlak. 
 

1906: 
Eerste afneembare velgen. Voorheen moest men een band samen 
met de velg wisselen. 
  
1908: 
Octrooi van Palmer voor het gebruik van parallelle koordlagen 
waardoor de levensduur vertienvoudigd wordt. 
 

1910: 
Eerste hielband, ontwikkeld door Wilson en Bartlett. ► 

 

De eerste luchtband (1845) 

De eerste volrubberband (1867) 

De eerste afneembare velg (1906) 

Mooie maar gevaarlijke hielband 
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1913: 
Octrooi van Grey en Slooper voor de radiaalband. 
 

1923: 
Lagedrukband van Michelin, spanning 2,5 bar. Daarvoor was 
4,5 bar noodzakelijk. De hielband is vervangen door de hiel-
draadband. 
 

1933: 
Katoen voor koordweefsel wordt vervangen door kunstzijde (= 
rayon). 
 

1935: 
Eerste tubeless band (Dunlop). 
 

1946: 
Octrooi radiaalband (gordelband) van Michelin. 
 

1950: 
Eerste M+S band (= modder en sneeuwband). 
 

1983: 
Pirelli maakt de eerste radiaalband voor motorfietsen. Radiaal-
banden zijn bij moderne motoren niet meer weg te denken. 

De hoogtebreedteverhouding (h:b) verandert  

ballonband h:b=1 (1923), bij motoren de extra brede en hogere 
spatborden om de dikkere wielen kwijt te kunnen! 
radiaal 0,82 (1948) 
Het eindigt in via 0,70 — 0,60 in superlage banden 0,30 (1980). 

Nieuwe banden voor oude motoren 

Gelukkig is het mogelijk om veteraanmotoren weer met veilige 
banden de weg op te krijgen. Wij kennen eigenlijk geen motor 
waarvoor dat niet mogelijk is. Maar we houden ons aanbevolen 
om problemen te melden.  
Soms is er wel een compromis toegepast, al of niet noodzakelijk.   
Een voor de hand liggende keuze is daarbij om de hielband te ► 

Hieldraadband, de rode pijl wijst 
de dikke stalen draad aan die de 
band om de velg houdt. 

Hielvelg. De pijlen wijzen naar de 
plek waar de hiel van de band 
strak ingedrukt moet zijn door de 
luchtdruk van de band. 

Hieldraad ( fiets-)velg (Westwood) 
voor een hieldraadband. 

 

 

Hiernaast een velgdoorsnede van 
een moderne motorfiets, geschikt 
voor tubeless banden.  
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 Waar vind ik kurk 
voor de koppeling? 

Dirk-Jan schrijft:  kunt u me 
helpen met een adres waar 
ik massief kurk voor koppe-
lingsblokjes kan verkrijgen? 
Ik zie alleen de niet ge-
schikte geperste kurkkor-
rels die niet bruikbaar zijn. 
 

Mark Nijhoff, vraagbaak 
binnen het bestuur voor 
technische zaken komt met 
een webshop waar je te-
recht kunt. 
 

Binnen de vereniging is dit 
een steeds terugkerend 
onderwerp waarbij vóór de 
tijd van websites vaak wilde 
verhalen de ronde deden 
van dure flessen wijn (die 
natuurlijk eerst geleegd 
moesten worden door de 
sleutelaar).  Geperste kurk 
wordt in ieder geval niet 
aangeraden.  
 

Bij https://www.kurk24.nl/
hobby-meer/kurken/
natuurkurken (hebben ook 
massieve kurk) 
 

De redactie weet haast ze-
ker dat heel wat sleutelaars 
nog wel wat hebben liggen. 
Waag er ook nog maar een 
appje aan. 
 

Super belangrijk: als de 
kurkjes op maat zijn ge-
maakt, en ingepast in de 
“gaatjesplaat” dan perfect 
vlak schuren. Als je dat niet 
doet, dan dragen enkele 
plaatjes de volle last…  

APK-vrijstelling 50 jaar definitief 
per 1 januari 2021 

FEHAC heeft zich met succes ingezet voor een APK-

vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder. Deze 
vrijstelling gaat nu definitief in op 1 januari 2021. Die 
vrijstelling is niet zo maar gegeven: mobiel erfgoed 
wordt uitstekend onderhouden en maar zelden APK-

afgekeurd. Want zonder goed onderhoud geen veilige, 
betrouwbare en rijklare oldtimer. 

 

APK-vrijstelling 50 jaar 

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe APK-richtlijn aan-
genomen met de mogelijkheid voor de lidstaten om een vrij-
stelling van APK te geven voor voertuigen van historisch be-
lang. De Stichting Overlegorgaan APK, waarin ook de FEHAC 
participeert, had de minister van Infrastructuur en Waterstaat al 
eerder geadviseerd om de oudste historische voertuigen vrij te 
stellen van APK. 
 

Advies Stichting Overlegorgaan APK 

Op basis van dit advies van de SO-APK heeft de minister van 
IenW recent besloten voertuigen van historisch belang die ou-
der zijn dan 50 jaar per 1-1-2021 geheel vrij te stellen van de 
APK-plicht. Deze wijziging geldt niet voor bussen en taxi's die 
gebruikt worden voor personenvervoer. Helemaal nieuw is de 
vrijstelling voor mobiel erfgoed niet: in 2008 werd al besloten 
om voertuigen van vóór 1960 vrij te stellen van APK.  
 

Goed onderhouden en veilig 

Er is door de jaren heen bij de APK van oldtimers door de 
RDW vastgesteld dat historische voertuigen doorgaans uitste-
kend worden onderhouden. Bij oldtimers is het aantal afkeurin-
gen heel laag. Bij de APK zijn er ook zelden aanmerkingen op 
de veiligheid van deze voertuigen.  
De keuring van het mobiel erfgoed blijkt geen wezenlijke bij-
drage te leveren aan de verkeersveiligheid. Goed onderhoud is 
en blijft vanzelfsprekend altijd noodzakelijk.  
Wie zekerheid wil kan natuurlijk altijd vrijwillig ook na 1 janu-
ari 2021 zijn historisch voertuig APK laten keuren. 

vervangen door een hieldraadband. Dat kan echter alleen plaats 
vinden als ook de velg wordt gewisseld. Als de velg slecht is, 
dan is dit een hele goede optie. Maar een kenner ziet het direct! 
De hielband wordt op z’n plek gehouden door de luchtdruk van 
band. Als de druk vermindert, dan drukt de hiel niet goed meer 
in de velg en kan de hele band in een fractie van een seconde 
van de velg lopen. Bij een voorband is dit bij hoge snelheid le-
vensbedreigend omdat de band vast kleunt tussen de voorvork 
en het spatbord. Het wiel blokkeert daarbij abrupt. Dat wil je 
nooit meemaken.  ◄ 
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Even voorstellen … Tea Troost 
Tea Troost woonachtig in Rotterdam. Een vrouw met een motoren geschiedenis  
Redactie: Ans Vink 

Beste leden van Club Franse Motoren, mij werd ge-
vraagd om een stukje voor het clubblad te schrijven 
omdat ik dit jaar lid ben geworden. Door Corona en 
andere dingen ben ik nog niet in staat geweest om wie 
dan ook en waar dan ook van de club te ontmoeten. 
Alleen via de Watts-app heb ik wat kennis kunnen ver-
garen over de club in het algemeen en over mijn nieu-
we (oude) liefde de Koehler Escoffier van bouwjaar 
1938. 
Ik ben al van jongs af aan met motoren bezig, wat mis-
schien opzienbarend is omdat ik vrouw ben en geboren 
in een ouderwets nest. Geen technische opleiding dus 
voor mij. 

Rijden met een houten stokje 

Mijn eerste motor kocht ik toen ik 16 jaar was. Een 
DKW met een cilinderinhoud van 250 cc. Het bouw-
jaar weet ik niet meer maar ik kreeg als kentekenbe-
wijs nog zo'n linnen vodje. De motor kostte mij 250 
gulden.  
Ik had gespaard voor een brommer dus mijn vader 
dacht gewoon dat het een wat grote brommer was. De 
DKW was immers ook 2-takt en ik "bewees" dat het 
een brommer was door bij de plaatselijke 2-takt tank-
stations te tanken.  
De motor had zijn contactsleutel, wat een soort chro-
men haakje was, midden op de koplamp. Nadat ik een 
keer te laat was thuisgekomen kreeg ik straf. Mijn va-
der nam mij de contactsleutel af. Maar met een takje in 
de koplamp gestoken kon ik gewoon de motor nog 
starten. Ik reed dan wel zonder verlichting, want dat 
kreeg ik met dat houten stokje niet aan.  
 

Yamaha en Harley... 

Daarna ben ik een Yamaha 500 cc gaan rijden, lekker 
off the road. Ik werd uitgenodigd door het “North Sta-
te” team om mee te rijden door het hele land om recla-
me te rijden voor dit sigarettenmerk. Dit was toen nog 
geen publieke schande. Ik heb twee jaar lang allerlei 
motortreffens, zoals motorcross, motorraces en shows 
bezocht samen met het dames North State team. We 
stonden naast de winnaars op het podium en kregen er 
goed voor betaald, inclusief hotelovernachtingen en 
eten. 
Op die manier spaarde ik mijn volgende motor bij el-
kaar. Een 1000cc Harley Davidson Sportster, die zijn 
nu schaars. Vervolgens een Harley Davidson 1200cc 
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(Super Glide) en ook nog een opgevoerde 1600cc (Bobber).  
Ik trouwde in die tijd en kreeg 2 kinderen. Om toch nog motor te 
kunnen rijden heb ik e.e.a. verkocht en ingeruild voor een Harley 
Davidson 750cc, een service-car. Deze driewielmotor werd in de 
States gebruikt door de politie en in Nederland eventjes bij de We-
genwacht. Doordat er een bak achter zat konden mijn kinderen erin 
mee rijden, netjes naast elkaar met een gordel. Een helm was toen 
nog niet verplicht. Ik reed hiermee kleine tochtjes naar ijssalons, 
speeltuinen en strandjes. De kinderen vonden het prachtig, ik trok 
door die blonde kopjes achterin veel bekijks. Veel mensen hebben 
ons in die tijd gefotografeerd. We kwamen met foto en al in diver-
se motorbladen, ook een blad uit Engeland werd mij toegestuurd 
waar wij met ons drieeën op de motor zaten. Inmiddels rijdt mijn 
dochter ook alweer wat jaartjes motor. 
Toen ik pas geleden op een motorbeurs was in Woerden viel mijn 
oog op de diverse mooie uitgestalde Duitse, Engelse en Franse 
klassieke motoren. Mijn eerste grote liefde, de DKW 250cc stond 
daar ook. Niet te koop helaas! 
Maar via allerlei contacten kreeg ik contact met een klassieke Fran-
se motorhandelaar in Groningen, Boelens Bikes. Die had diverse 
juweeltjes te koop staan. De deal was snel gemaakt. De Koehler 
Escoffier werd gekeurd en goed bevonden om de weg op te gaan. 
Vanwege Corona en mijn persoonlijke gezondheid heb ik nog niet 
het genoegen gehad om er veel ritjes op te kunnen maken. Maar 
dat ben ik zeker nog van plan. Hij staat nu te pronken in onze huis-
kamer.  
Ik hoop volgend motorseizoen ook met de CFM leuke ritjes te kun-
nen maken en de diverse evenementen te kunnen bezoeken. 
Tot die tijd ben ik af en toe op de Whats-app te vinden en nu dus 
ook in dit blad.  ◄ 
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Even voorstellen … Peter Jansse 

Ik ben Peter Jansse, getrouwd met Riny en woon in Buinerveen in Drenthe waar 
we samen een Bed and Breakfast runnen genaamd “Bijjansse”. Ik heb twee kin-
deren en twee bonuskinderen zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.   
Redactie: Ans Vink 

Hoe raakte ik besmet met het Motobécane virus? 

Al vanaf mijn 18e jaar ben ik zonder onderbreking in het bezit 
geweest van een motorfiets. Dat is inmiddels alweer 50 jaar. In 
de beginjaren waren dat de Engelse lekbakken voorzien van die 
geweldige Lucas (the Prince of Darkness) elektrische installatie. 
Via een 250 cc BMW, diverse Yamaha XJ’s, een Honda en een 
Triumph Bonneville ben ik nu beland bij een Suzuki V-Strom 
DL650.  
Een paar weken geleden is daar een 1973 Yamaha TX750 bijge-
komen. Een wat zeldzame Japanse twin die door zijn contrage-
wichten in het blok de hinderlijke trillingen van een twin is 
kwijtgeraakt. 
 

Altijd al bestond het plan om een keer een klassieke motor te 
restaureren, maar vanwege tijd- plaats- en geldgebrek was dat er 
nog niet van gekomen. Een verhuizing naar een groter onderko-
men en mijn pensionering schiepen de mogelijkheden om mijn 
project nu te gaan verwezenlijken. 
 

Catawiki hield ik al een tijd in de gaten waardoor ik in septem-
ber 2019 een rode (!) Motobécane Z57C te koop zag staan in 
België. Omdat het een motormerk is dat niet meer bestaat, ik de 

Z57 C  

1956-1964 

« MOBYSTAND 57 »  
 

- Bloc-moteur 4 temps à cul-
buteurs enfermés 

 

- 4 vitesses - sélecteur au 
pied 

 

-suspension AR par bras 
oscillant et amortisseurs hy-

drauliques à double effet 
 

-pneumatiques de 18 x 3  
 

- jantes et réservoir 10 litres, 
émaillés.  
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motor erg apart vond en omdat ik een liefde heb voor Frankrijk, 
ben ik gaan bieden en had ik de motor te pakken nadat ik mede-
bieders blijkbaar met mijn woeste bod had af geschrokken.  
Omdat ik nog niet veel van de motor afwist ben ik uitgebreid op 
het internet informatie gaan zoeken en al googelend kwam ik al 
snel op de Club Franse Motoren. In december ben ik lid gewor-
den en ben toen snel gebeld door Daan Withagen voor verdere 
informatie. Het is mooi om lid te zijn van de CFM omdat het 
toegang geeft tot een hoop kennis en het levert ook leuke nieuwe 
contacten op.  
 

Inmiddels heb ik de motor helemaal uit elkaar gehad en ben ik 
hem langzaam weer aan het opbouwen nadat ik bij Chambrier en 
Macadam essentiële onderdelen nieuw heb besteld waaronder 
krukaslagers, zuigerveren, klepgeleiders, diverse pakkingen en 
een compleet nieuwe uitlaat. Ook ben ik via Ben Brandenburg 
aan een hoop frame- en motorblokonderdelen gekomen welis-
waar van de Z56C, maar die is alleen in chroom van de tank ver-
schillend van Z57C. 
 

Het plan is om de motor eerst technisch in orde te maken, dan 
voor een kenteken te gaan. Als de motor naar behoren rijdt ga ik 
stap voor stap de lak en het chroomwerk aanpakken. Misschien 
dat ik hem wel zijn authentieke looks laat behouden, dat heeft 
eigenlijk ook wel wat. Maar als ik echter al die prachtige glim-
mende en heerlijk lopende Franse oldtimers op de CFM app 
voorbij zie komen dan weet ik het zo net nog niet…  ◄ 

Te leuk om niet te laten zien: de “sportversie”. Zo te zien is o.a. de voorrem groter! 
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