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Un Peu de Tout 

 

 

AMAC carburateur, zo werkt ie!   -   Zo gebruik je Whats-app! 
 

APK, nee toch?   -   Tank ontroesten 

 

Restauratieverhalen: Motobécane type E + Solex 3800 

 

Clubweekend CFM Lage Zwaluwe 

 

Even voorstellen...   -   In het schuurtje van... 
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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) 

Zouden jullie mijn artikeltje een 
plaatsje in de Peu willen geven? 
De app groep groeit aan berich-
ten. Recent is een lid uit de app 
groep gestapt. Toen ik hem belde 
met de vraag waarom?, toen  
bleek dat hij helemaal gestoord  
werd door de vele meldingen en 
dus de grote hoeveelheid gelui-
den vanuit onze appgroep.  
Ik wil geen regels instellen, 
maar wel een paar tips geven. 
Daan Withagen, de beheerder 
van de app-groep krijgt op blz. 7  
een goeie plek om dat verder uit 
te leggen. 
 

Gestoord worden we van alle 
regels. Wie minder regels wil, zal 
minder moet eisen van  anderen. 
Dagelijkse ergernissen gaan over 
te hard rijden, teveel geluid 
(motoren), dronken fietsers, rot-
zooi in de bermen om  nog maar 
te zwijgen over het gezeik dat 
buren met elkaar hebben. Alle-
maal klein leed maar het kan 
grote gevolgen hebben. Zonder 
regels kan het ook werken: ge-
woon rekening houden met el-
kaar. Dat lijkt wel eens een te 
simpele oplossing. 
 

Terug naar onze hobby: 
in ieder geval mag ik m’n eigen 
accu’s niet meer vullen. Weer 
een regel. Op blz. 6 wordt dat 
verder uitgelegd. 
 

Wil je ook nog over het gezeik 
met de APK voor motoren horen? 
Als het antwoord nee is, dan 
moet je dát artikeltje op blz. 10 
maar overslaan. 
 

Maar alles komt goed in dit blad. 
We houden op over regeltjes en 
dan is er nog voldoende ruimte 
om te lezen over onze ouwe vie-
zerikjes met total-loss smering en  
uitlaatdampen waar geen mug in 
kan blijven leven. 
 

Maar ik ga nu eerst de barbecue 
aansteken. Tijd voor een dikke 
dampende braadworst! 
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Email: cfm.redactie@gmail.com 

Redactioneel 
Vanaf de oprichting in 1990 ben ik  
betrokken bij de opmaak en de 
inhoud van de Peu de Tout. Jan 
Horsman heeft het ook een periode 
gedaan toen bij ons een tweeling 
kwam.  
Ik heb nu aan het bestuur aangege-
ven dat ik uiterlijk met de Jaarver-
gadering van 2022 mijn taken als 
website-beheerder en opmaker van 
het clubblad neerleg. 
Omdat ik met deze twee taken in 
het hart van de club functioneer, 
zonder deel uit te maken van het 
bestuur, maakt datzelfde bestuur 
zich wel zorgen over de toekomst. 
Wie gaat die klus oppakken? 

 

Ik heb dus ruim op tijd aangegeven 
dat er opvolging moet komen. 
Daarbij denkt het bestuur om een 
aantal taken in kleinere hapklare 
brokjes te verdelen. Dat vraagt wat 
meer afstemming maar is waar-
schijnlijk de enige mogelijkheid om 
na deze Peu 117 ook Peu 122 weer 
op de deurmat terecht te laten ko-
men. In een goede vereniging 
staan altijd weer mensen op die dat 
kunnen en willen. 
Ik ben niet weg. Enkele kleine klus-
sen blijf ik ondersteunen. 
 

O ja, de reden dat ik stop heeft te 
maken met het feit dat we in 2022 
een flinke reis willen voorbereiden 
en daarna ook doen. Zonder motor 
overigens.        Paul 

Adverteerders 

Op de voorpagina 

AMAC 6/001. Wiel Koopmans neemt ons vanaf blz. 11 
mee in de wetenswaardigheden van deze gasmengselberei-
der. 
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 Vacature  
Web-beheerder 

Vind jij niet alleen Franse motoren en onze club 
leuk, maar geniet je er ook van om de wereld bij 
ons binnen te laten kijken en technische informa-
tie te delen. Dan zijn we naar jou op zoek.  Paul 
Jonkman heeft laten weten met de jaarvergade-
ring 2022 te stoppen als beheerder van de CFM 
website en daarom zoeken we een vervangende 
webbeheerder. 
  

De Web beheerder voert het technisch beheer 
van de CFM website. De Webbeheerder regelt de 
toegang van Redacteurs, en ziet toe op juist ge-
bruik door redacteurs. De web beheerder heeft 
afstemming met de beheer-
der ledensysteem over wie 
toegang krijgt tot het beslo-
ten deel van de site. De web-
beheerder waakt over de 
veiligheid en actualiteit van 
de website, zorgt voor back-
up’s  en updates en advi-
seert het bestuur over even-
tueel voor de functionaliteit 
benodigde investeringen.  

Wat wordt gevraagd? 

We zoeken iemand met ervaring in het werken 
met Joomla of ervaring met andere content ma-
nagement systemen(CMS). Je beheert en moni-
tort de website. Je hebt er lol in om met web re-
dacteurs af te stemmen en zo nodig mensen weg-
wijs te maken in het CMS  

Je schakelt regelmatig met bestuur over lopende 
zaken, knelpunten kansen, kosten, bezoekers 
aantallen en alle met beheer samenhangende 
zaken. De webbeheerder op zich hoeft geen zit-
ting in het bestuur te hebben, maar is wel bereid 
om de leden jaarvergadering te informeren. 
De benodigde tijd voor het beheer is 2 uur per 
kwartaal. In geval van vernieuwingen of aanpas-
singen in het systeem kan daar wat bijkomen.   

Wat kan je terug verwachten ? 

Behalve een heel leuke bezigheid die voor de club 
erg belangrijk is. Als Webbeheerder kan je in prin-
cipe zelfstandig en vanuit huis zelf te bepalen op 
welke tijdstippen je de werkzaamheden uitvoert. 
CFM is een club waarin bestuur en degenen die 
als vrijwilliger voor de club actief zijn op een pretti-
ge open en vriendschappelijke manier met elkaar 
omgaan en elkaar steunen. Daardoor kan voor 
iedereen de motorhobby ook  voorop blijven 
staan. Klinkt dit je leuk in de oren of wil je er meer 
over weten neem dan even contact op met Theo 
van Burik op 06-13.66.07.58 

Vacature Hoofdredactie Peu 
du Tout en een redactielid 

Veel CFM leden kijken vaak uit tot de nieuwe Peu 
op de mat valt om te genieten van de mooie verha-
len van onze leden over hun motorbelevenissen of 
de technische artikelen. Heb jij altijd al ervan ge-
droomd om een mooi blad uit te geven, stukjes te 
schrijven of als een journalist bij anderen leuke ver-
halen los te peuteren te dan is dit je kans.  Paul 
Jonkman heeft laten weten met de jaarvergadering 
2022 te stoppen als hoofdredacteur van de Peu du 
Tout. We zijn dan ook op zoek naar een hoofdre-
dacteur en een redacteur om de redactie drie men-
sen sterk te maken. 
  

Het Clubblad de Peu du Tout verschijnt vier keer 
per jaar. 32 pagina’s motorplezier. De opmaak van 
het blad wordt in een eigen sjabloon gemaakt met 
behulp van Office Publisher. De redactie deelt haar 
bestanden met elkaar via een gedeelde Dropbox. 
Samen met de redacteuren beslis je welke artikelen 
gepubliceerd worden.   

Wat wordt gevraagd? 

De hoofdredacteur is digitaal vaardig en heeft bij 
voorkeur inzicht in hoe te werken met Office Publi-
sher of in ieder geval ervaring met Microsoft office 
programma’s. Je weet ook hoe je met een clou-
dienst als Dropbox om gaat. Je vind het leuk om 
eind verantwoording te dragen voor het clubblad en 
met de redacteurs samen te werken  voor een mooi 
resultaat. De hoofdredacteur stuurt na de opmaak 
het digitaal clubblad naar de drukker samen met 
een lijst naar welke leden de Peu moeten ontvan-
gen. De drukker verzend de Peu. De hoofdredac-
teur heeft regelmatig contact met het bestuur over 
de Peu, maar hoeft niet zitting te nemen in het be-
stuur.  
  

De  redacteur verzamelt kopij voor de Peu. Dat kan 
door iets zelf te schrijven maar vooral ook door leu-
ke verhalen van leden te verzamelen of leden te 
stimuleren iets te schrijven. Zo nodig ondersteunt 
de redacteur het lid met een stukje of helpt de tekst 
te corrigeren.  

Wat kan je terug verwachten? 

Veel waardering van de leden wanneer er weer een 
prachtig clubblad op de mat valt.  Lol in het samen 
met de redactie maken van de Peu. Plezier in het 
jagen naar leuke verhalen of het stimuleren van 
leden om die te maken. Klinkt dit je leuk in de oren 
of wil je er meer over weten neem dan even contact 
op met Theo van Burik op 06-13.66.07.58 

Het oude  logo van 
de CFM 
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Voorwoord 

Met deze nieuwe Peu zijn er weer volop leuke en boeiende verha-
len te lezen. Ik hoop dat jullie, net als ik, er van gaan genieten. 
De nieuwe Peu brengt ook een nieuwe gastschrijver! Als kandi-
daat bestuurslid, de officiële voordracht is op de Algemene Leden 
Vergadering in het najaar, mag ik ook gelijk het voorwoord 
schrijven van deze Peu.  
Door: Theo van Burik 

 

In de vorige Peu ben ik reeds geïntroduceerd dus dit keer wordt het 
een oproep om wat tijd te delen. 
  
De vereniging heeft als belangrijke doelstelling om kennis en erva-
ring te delen van die mooie Franse ‘moto anciennes’. De vereniging 
doet dat met onder meer met een clubwebsite, een Facebook-

pagina, een heel actieve Whats-app groep, deelname aan beurzen 
maar ook via de fraaie Peu de Tout die je nu weer in je handen hebt. 
 

Oprichter Paul Jonkman heeft aangegeven met een aantal taken vol-
gend najaar (dus 2022) te gaan stoppen. Heel  jammer maar ook 
zeer begrijpelijk. Paul vervult voor zowel de Peu als de website heel 
veel rollen en deelt veel van zijn tijd op die manier met Club Franse 
Motoren. 
 

Vanuit Club Franse Motoren willen we op al die fronten kennis, 
ervaring, anekdotes etc. graag blijven delen maar dat vraagt om 
mensen zoals Paul. Hoe leuk is het niet om een boeiend verhaal te 
lezen over “moto à piston opposé” zoals in de vorige Peu de Tout. 
Maar dat vraagt wel dat iemand het plaatst in het clubblad, op de 
juiste plek, in het juiste formaat, foto’s en links bijplaatst en zoda-
nig dat het met de andere kopij weer precies 32 pagina’s leesplezier 
oplevert. 
 

Om al het moois van de vereniging te kunnen blijven delen, wil ik 
ook vragen om de vacatureteksten te lezen. Die kun je hiernaast  
vinden.  

Wie wil een beetje van zijn of 
haar tijd met de vereniging delen? 
Al naar gelang beschikbare tijd 
en kennis is er vast een passende 
bijdrage af te spreken zodat het je 
niet al teveel tijd kost. Hopelijk 
spreken de vacature teksten je aan 
en komen we een keer met elkaar 
in gesprek. 
Voor al het andere fraais in deze 
Peu is maar één boodschap pas-
send: “veel leesplezier”! 
 

En vergeet je niet in te schrijven 
voor de Jaarrit! Tot ziens. 
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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. 

Motoraccu vullen verboden  

Sinds 1 februari 2021 is het verboden om zelf een 
accu te vullen. Het verbod bestond al langer maar 
is nu uitgebreid voor onder andere zwavelzuur.  
Het doel is om te voorkomen dat stoffen waarmee mensen ex-
plosieven kunnen maken nog vrij verkocht worden. We zien de 
gemiddelde automobilist nog niet 1-2-3 zijn eigen accu vullen 
maar er zijn nog genoeg motorrijders die dat wel deden. De stof 
waar het in dit geval om gaat is dus zwavelzuur en het verbod 
geldt in het verlengde hiervan ook voor zuurpakketten die in 
sommige gevallen werden meegeleverd met onderhoudsvrije 
accu’s . Zwavelzuur mag alleen nog maar verkocht worden met 
een speciale vergunning. De zogenaamde “onderhoudsvrije” 
accu's moeten door de dealer/leverancier vooraf gevuld worden. 
En alsof we nog niet genoeg aan regels en registraties hebben in 
dit land, moeten motordealers verdachte transacties, verlies en 
diefstal van “precursoren” (uitgangsstoffen voor explosieven) 
binnen 24 uur melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties 
Chemicaliën. 
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Notificatiegeluid 

Als je niet bij ieder bericht in een groep een geluidje wilt horen kan je 
dat dempen. Dat werkt heel simpel. Wanneer je WhatsApp opent staat 
bovenin een balkje met wat icoontjes. Tik op de meest rechtse met de 
drie puntjes en je opent een menu. Je zit dan meerdere opties waaron-
der “stille meldingen”. Daar kan je kiezen of je de groep voor acht 
uren. Een week of altijd wilt dempen. Je kan ook instellen dat je wel 
meldingen wilt ontvangen. 

Privé- of groepsgesprek 

De gesprekken in de App groep vliegen met regelmaat heen en weer en 
dat is vaak interessant en soms zelfs heel leerzaam. Soms gaat iets en-
kel tussen twee personen. Een tip is om na te denken of je de rest van 
de deelnemers daar wel mee lastig wilt vallen. Wanneer het onderwerp 
alleen tussen twee is en niet per se interessant voor de hele groep dan is 
het beter om wanneer je op de regel staat van een bericht je aan de 
rechterzijde van dat bericht het uitrol menu uitklapt. Dat zie je verschij-
nen in de rechter hoek als een soort V. Als je dat uitrolt kan je kiezen 
om Privé te antwoorden. Het bericht waar je op staat komt dan in de 
privé App van degene waarmee je contact zoekt. Handig als je bijvoor-
beeld over prijzen van onderdelen die je verkoopt wilt praten of wan-
neer iemand iets komt ophalen. 

Werk, gezin en vrije tijd 

Whatsapp berichten komen altijd en overal terecht. Gebruikers moeten 
zich hier deels voor afschermen (zie hierboven) maar de verzender van 
het bericht moet zich ook realiseren dat mobiele telefoons en slimme 
horloges ook voor ‘t werk gebruikt worden, of in gezinssituaties waarin 
je bereikbaar wilt zijn. Voor drukke mensen is het een lastige keuze om 
een app-groep “stil” te zetten of te accepteren dat er op ongelegen mo-
menten appjes binnen komen over je hobby. Met flutberichten kan de 
irritatie dan onbedoeld snel toenemen… 

Veel plezier met de App groep 

Het gaat in deze appgroep hartstikke goed. Laten we dat zo nog lang 
volhouden! 

Tips  voor de Whats App groep 

De WhatsApp Groep van CFM is gelukkig erg actief en populair. Met het groeien van het 
aantal deelnemers neemt ook het aantal berichten toe. Dat is natuurlijk erg leuk. Omdat je 
doorgaans een geluidje krijgt bij binnenkomst van een bericht is dat bij veel berichten in een 
groep niet altijd even fijn. Daarom een paar tips om het gezellig te houden. 
Door: Daan Withagen/redactie 

Stukje van het berichten-
verkeer (geanonimiseerd) 
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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) 
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Agenda: beurzen / evenementen 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 

 

15 augustus 2021 37e Eerbeekrit voor veteranen en klassiekers 

 Grand Café de Korenmolen. Start 11:00 uur 
 Kanaalweg 3, 6961 LW Eerbeek 

 fam.houtenschoen@gmail.com;  (055) 506.20.08 óf (055)-366.34.41 

 

 

11-12 september 2021 CFM Jaarrit / Weekend  
Camping Weeltje Lage Zwaluwe Brabant 

 

 

11-12 september 2021 Beurs Wieze (B) 
 

11 september Pre-14 Hillo Run toertocht motoren t/m bouwjaar 1914  
 Camping Hillohof, Hilloweg 1 Kalmhout (Achterbroek) (B)  

 

12 september Oude Segmententoer, toertocht motoren t/m bouwjaar 1940 

De Kiekenhoeve, Moerkantselaan 54, Essen (B)  
 

 

25 september 2021 Nationaal Veteraan Treffen 

 Woerden (centrum).  De CFM heeft een stand 

 

 

2 oktober 2021 Motorbeurs Hardenberg 

Manege Hoogenweg 52 Hoogenweg 

 

 

30 oktober 2021 “Barneveld 90” Veteraanmotor-en onderdelenbeurs  
 Manege Voorwaarts, Essenseweg 88, 3774 CD Kootwijkerbroek 

 Tevens Jaarvergadering CFM (met kortingsbon) 
 

 

 

18-19 december 2021 Central Classics Houten “Locatie Expo Houten” Meidoornkade 
24, 3992 AE Houten; dames gratis toegang (CFM-clubstand) 

 

 

7-8 mei 2022  The Vintage Revival Montlhéry 

   Motorfietsen van voor bouwjaar 1940, Motosacoche GP & Racing 

 

28 mei 2022  35e Elfsteden Oldtimer Rally  
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APK voor motorfietsen 

Per januari 2022 wordt voor Belgische motorrijders een ver-
plichte technische controle ingevoerd, in Nederland bekend als 
de Algemene Periodieke Keuring. Er is nog veel onbekend 
over de wijze waarop die keuring in België uitgevoerd gaat 
worden. De redactie hoopt dat Belgische leden ons op de hoog-
te houden van het nieuws en hun mening hierover. 
Wat is de situatie voor Nederland? 

Door: Paul Jonkman, (diverse serieuze bronnen) 

Europees Parlement 

Het Europees Parlement wil een periodieke technische keuring 
voor motorfietsen en heeft de Europese Commissie gevraagd om 
met een wetsvoorstel te komen. En nu? 

Als dat wetsvoorstel er komt, betekent dat niet dat er in Neder-
land ook meteen sprake is van een motor-apk. Om te beginnen 
weten we ons gesteund door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, dat zo’n keuring niet ziet zitten. Dat betekent niet 
dat ze ‘m in Den Haag kunnen tegenhouden, maar wel dat de 
invulling van de keuringseisen bijzonder mild zou kunnen zijn. 
In België gaat deze discussie ook los op dit moment en het is me 
volstrekt onduidelijk of er begin 2022 gekeurd gaat worden. Dan 
maar iets over de overwegingen die een rol spelen voor de mo-
torrijder... 

Kosten 

Het maakt in kosten erg veel uit of een keuring bij je eigen dea-
ler plaats kan vinden of dat je hiervoor moet uitwijken naar een 
apart keuringsstation in de regio. Aparte keuringsstations voor 
motoren zijn sowieso duurder omdat de check niet tijdens een 
beurt uitgevoerd kan worden. Bovendien moet de keuringsorga-
nisatie ook (apart) onderhouden worden door de bijdrage van het 
motorrijdende volk. 

Afstand 

Regionale keuringsstations kunnen veel verder van huis zijn. Dat 
is sowieso een nadeel. 

Resultaat 

Al heel lang wordt getwijfeld aan het nut van keuringen. Onwil-
ligen kunnen een geluidstest makkelijk omzeilen door een dB-

killer of een tijdelijke uitlaat te monteren. 
Er blijken bijna geen ongelukken met motoren te verklaren te 
zijn door technische gebreken. De vraag mag dan wel terecht 
gesteld worden of de kosten opwegen tegen de baten. 

Veel woorden, weinig concreets 

Ik heb veel teksten gelezen maar het wordt allemaal niet erg 
concreet. Het NL-ministerie is wel concreet over de wijze waar-
op men de keuring wil ontlopen. Er is een checklist gemaakt om 
de veiligheid voor motorrijders te verbeteren. Ik ben eigenlijk 
wel fan van de oplossing die het ministerie uitwerkt ■ 

Actieplan  
Verbetering 

Verkeersveiligheid 
Motorrijders 

Ministerie van Infrastructuur en Veiligheid 

 

• Trainen hogere orde vaar-
digheden bij motorrijders  
 

• Voorlichting aan motorrij-
ders  
 

• Voorlichting en educatie 
aan automobilisten over 
motorrijders in het verkeer 
 

• De motorrijder in de B-

opleiding  
 

• Onderzoeken effect zicht-
baarheid motorrijder op 
verkeersveiligheid  
 

• Opstellen CROW-richtlijnen
 

 

• Implementatie van de 3e 
rijbewijsrichtlijn  

 

Alleen punt 3 is niet afge-
vinkt. 
 

De motorrijder is dus voorna-
melijk op zichzelf aangewe-
zen bij het in acht houden 
van de eigen verkeersveilig-
heid.  
In deze redenatie is een 
APK dus geen effectieve 
verbetering voor de veilig-
heid.  
Dit komt uit de evaluatiepa-
ragraaf van het actieplan van 
het ministerie over de veilig-
heid van motorrijders. 
 

Belangrijkste conclusie is dat 
het niet zien van motorrijders 
een veel breder probleem is 
in het kader van het algeme-
ne thema ‘niet goed kijken’ 
en daarbij dus ook op zoek 
wordt gegaan naar ander-
soortige weggebruikers.  
 

Het niet zien is niet specifiek 
een motorrijdersprobleem en 
zeker geen door technisch 
falen veroorzaakt veilig-
heidsprobleem. 
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AMAC carburateur 1932 

Ik vond een duidelijke uitleg over de werking van de AMAC carburateur, model 1932. Dit type 
carburateur wordt op veel Franse motoren toegepast. Het komt wel eens voor dat de motor 
niet óf niet goed stationair wil lopen. Bij het sluiten van de gasklep (bij het nemen van een 
bocht of het afslaan in een andere richting) slaat de motor af, al dan niet met de bekende 
knallen in de uitlaat. Bij een niet gesynchroniseerde versnellingsbak wordt terugschakelen 
dan moeilijk en slaat de motor af.  
Door: Wiel Koopmans 

Het probleem zit hem dan in de stationair-sproeier en bijbeho-
rende luchttoevoer. In een van de kanaaltjes of luchtschroef vol-
gens figuur 2 en 3 zit dan een verstopping. Om niet alles behoe-
ven te demonteren en toch de verstopping te vinden, kan men in 
deze figuren zien, welk kanaal (uiteinde en/of luchtregelschroef) 
men moet afplakken (met b.v. aluminium tape) om een verstop-
ping te verhelpen. Met een compressor kan men zo alle mogelij-
ke kanaalverbindingen openen. Het begin van de twee kanaaltjes 
in de carburateurdoorlaat kan men met bijvoorbeeld een dun 
(koper-)draadje openen. 
Veel succes! 

De modellen1932 

We hebben slechts een paar gedetailleerde verbeteringen aange-
bracht aan de naald standaard carburateurs die al wereldwijd 
circuleren en dus goed bekend zijn bij het publiek. 
Hieronder vindt u hun beknopte beschrijving en het principe van 
hoe ze werken. 
Voor speciale race carburateurs, die geen remmende naald heb-
ben, vraag naar de speciale instructies. 
Ultra lichte carburateurs voor bromfietsen en kleine motorfiet-
sen, hoewel later weergegeven in onze prijs tabel worden ook 
beschreven in een aparte kennisgeving. 

Naald carburateurs 

De constante-niveau tank (R in figuur 1) is van het gebruikelijke 
type met vlotter (T) en direct punt met een omgezette kop (U) 
(de aankomst van benzine van de bodem). 
De mengkamer (A) heeft een overstroom hoofdsproeier (P) ge-
volgd door een tweede sproeier (O) waarin een geprofileerde 
naald (C) beweegt. 
Aan de andere kant leidt een vaste stationaire sproeier (J) ge-
ëmulgeerd door een luchtinlaat (L), instelbaar met de vinger, tot 
de passage van de hoofd lucht door 2 afzonderlijke gaten (M) en 
(N) onder en voorbij de gasschuif (B). 
De bedieningselementen worden vertegenwoordigd door de uit-
geholde gasschuif (B) waarin de pinvormig geprofileerde naald 
(C) wordt bevestigd, en door de lucht schuif (D) glijdend binnen 
het eerste/voorste gedeelte van de luchtinlaat. 

Functie 

Voor alle kleine openingen van de schuif (tot ongeveer 1/8e
 ) 

wordt de rijkheid van het mengsel gereguleerd met behulp van 
de aan de buitenomtrek van ribbels voorziene schroef, die meer 

Figuur 1: constant niveau 
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of minder lucht voor het stationaire mengsel doorlaat. Over het 
algemeen staat deze schroef open over een winding. Het pad 
gevolgd door de gassen wordt getoond op de figuren 2 en 3 
waarvan de bijschriften voldoende uitgelegd worden. 
Bij gasschuif openingen tussen 1/8 en 1/4 begint de sproeier-
naald te stromen, maar aangezien op dit punt de naald nog cilin-
drisch is, verandert de doorvoer van de benzine niet. Om de juis-
te rijkheid te verkrijgen, volstaat het eenvoudig de zuigkracht op 
de sproeier te variëren door de fluitvormige aansnijding van de 
gasklep aan de luchtinlaat zijde te veranderen (zie figuur 4). De 
nummers van de huidige kleppen (3, 4 of 5) duiden op de mate 
van aansnijding, waarbij de hoogste nummers, de meeste lucht 
geven. 
 

Voorbij de 1/4 en tot de 
3/4 opening van de 
schuif, is het conische 
deel van de naald dat, na 
de bewegingen van de 
gasschuif, meer of min-
der hoeveelheid benzine 
doorlaat. De gewenste 
rijkheid wordt dus be-
reikt door de naald om-
hoog te zetten of de 
naald te verlagen ten op-
zichte van de schuif. Vijf 
standen zijn mogelijk 
(inkeping pin 1, 2... 5). 
Natuurlijk, hoe lager de 
naald, hoe armer het 
mengsel. Ten slotte, 
wanneer de schuif meer 
dan 3/4 open is, is de 
naald voldoende hoog 
om de doorlaat van ben-
zine helemaal niet meer 
te beperken; de hoeveel-
heid benzine wordt dan 
alleen geregeld door de 
afmetingen van de in de 
benzine gedrenkte hoofd-

sproeier (P, Fig. 3). Het 
nummer, gemarkeerd op 
een van de zijden, corres-
pondeert nauwkeurig met de doorstroming in kubiek centimeters 
per minuut, bij een bepaalde zuigkracht. 
We zien hiermee dat we, zonder bang te hoeven zijn voor een 
verhoging van het verbruik, de belangrijkste sproeier die de 
hoogst mogelijke snelheid bijvoorbeeld bergopwaarts geeft, bij 
vol gas , ook zien dat, dankzij de naald, onmiddellijk, bij alle 
gereduceerde snelheden, het arme mengsel het laagste verbruik 
mogelijk maakt. De schijnbare complicatie van de carburateur 
vereenvoudigt de instelling aanzienlijk, omdat elk element van 

Paroi du volet côté moteur:  
Gasklep motorzijde 

 

Air additionnel volet fermé:  
Extra lucht bij gesloten gasklep 

 

Orifice du ralenti:  
Stationair mengsel toevoeropening 

 

Air d’émulsion fixe: 
Vaste (stationaire) menglucht 

 

Arrivée d’essence: 
Brandstoftoevoer 

 

Air d’émulsion réglable: 
Instelbare (stationaire) menglucht 

 

Gicleur de ralenti: 
Stationair sproeier 

 

Orifice d’accompagnement du ralenti 
volet entr’ouvert: 
Stationaire mengsel toevoer opening 
bij gedeeltelijk open gasklep 

Figuur 3 

Figuur 2 

Figuur 4 

Volet d’air correcteur: 
Corrigerende luchtklep (Choke) 
 

Coupe du volet gaz côté air: 
Schuin gedeelte aan gasklep luchtinlaatzij-
de 

 

Volet des gaz ouvert au ¼: 
Gasklep open op ¼ 

 

Air d’émulsion: Menglucht 
 

Aiguille commencement du cône: Naald, 
begin van conisch gedeelte 

 

Arrivée d’essence: 
Brandstoftoevoer 
 

Gicleur principal: 
Hoofd sproeier 
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de instelling correspondeert met een goed gedefinieerde ope-
ningspositie van de gasklep. Onze speciale kennisgeving (F. 
111) bevat alle nuttige informatie over dit onderwerp en we zul-
len hier niet verder op terugkomen. We zullen ook op onze in-
stellingstabel vinden hetgeen door onze ingenieurs werd bepaald 
voor alle bestaande merken. We kunnen zonder aarzelen het 
apparaat leveren dat precies voor elke machine is ingesteld, zo-
lang we het merk, de cilinderinhoud, het type en het productie-
jaar kennen. 

Injectiepomp carburateurs 

Injectiepomp carburateurs worden sterk aanbevolen voor alle 
motoren, toerisme of sport, waarvan men verzekerd wil zijn van 
een maximale flexibiliteit in de stad en power bij het optrekken. 
Bijna alle huidige motoren hebben, in feite, op lage snelheid, 
wanneer men plotseling het gashandel opent, een bepaalde peri-
ode van aarzeling, soms zeer onaangename verstikking, als ge-
volg van het kortstondige gebrek aan benzine. Onze nieuwe zui-
ger injector is een echte openbaring in dit geval. Door het weg-
nemen van de traagheid van de benzine, herstelt onmiddellijk de 
balans van het mengsel en zorgt voor start en versnellingen van 
een scherpte en nervositeit onbekend tot op heden. Het bestaat 
in principe uit een kleine zuiger (Figuur 5) met een kogelklep en 
deze wordt door een veer tegen het uiteinde van de remnaald 
gedrukt. 
Wanneer het gashandel wordt gesloten, verlaagt de naald de 
zuiger, de klep wordt geopend en de benzine vult de cilinder 
tussen zuiger en sproeiernaald. Wanneer het gas opnieuw wordt 
geopend, ontspant de veer zich, de klep sluit zich en de zuiger 
injecteert, door de sproeiernaald, een exact bepaalde hoeveel-
heid benzine. De uitvoering met injectiepomp kan worden gele-
verd met alle modellen van AMAC naald carburateurs sinds 
eind 1929. Supplement fr.: 50. Voor de ombouw van carbura-
teurs in omloop zijn, kunnen alle benodigde onderdelen; inclu-
sief de speciale vlotterbak, worden geleverd voor de 
prijs van fr.: 100 

Modellen en prijzen 

Om het model te bepalen, kijk op onze complete in-
stelling tabel bij een van onze 200 bewaarlijsten. Alle 
Franse motorfietsen die in omloop zijn sinds 1928, 
zijn aangegeven met de instellingen bepaald door 
onze ingenieurs. Bij twijfel schrijf ons direct het 
merk, bouwjaar, cilinderinhoud, type en andere be-
kende kenmerken van de machine. ► 

Figuur 5 

Volet: Gasklep 

Aiguille: Naald 

Gicleur d’aiguille: Naald sproeier 
Piston injecteur: Injectie zuiger 
Clapet: Klep 

Ressort: Veer 
Arrivée d’essence: Brandstoftoevoer 
Gicleur principal: Hoofd sproeier 

Figuur 6: AMAC 6/001 (zorg dat de twee kleine boringen 
nr.1 en nr. 2 open zijn, dat is lang niet altijd het geval) 
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Figuur 7: Losse onderdelen van de carburateur (kleine detailverschillen kunnen aanwezig zijn) 
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Lak en plak 

1928 was het laatste of bijna het laatste jaar dat er nikkel ge-
bruikt werd als afwerking van het blote staal in combinatie met 
koper. Een jaar later zou chroom de standaard worden. Het nik-
kel van mijn MB E was echter bijna volledig vergaan en ik heb 
toen die delen opnieuw laten vernikkelen bij Latour in Nijme-
gen. Blonk weer als nieuw! Dat gold ook voor het lakwerk. Eerst 
laten parelen, toen poeder coaten en daarna een laag lak. Ner-
gens was een deukje te bekennen. Dat was het eenvoudige deel 
van de restauratie. Hoewel, de transfers op de tank wilden maar 
niet strak blijven zitten. Ze gingen als het ware “krinkelen”. Dat 
was nog een heel gedoe. Ik geloof dat ik wel drie sets transfers 
heb opgehaald in Drunen. 

Het motorblok zat vast... 

en toen we de cilinder eraf haalden bleek waarom. De zuiger zat 
nog wel in de cilinder, maar was geheel verwoest. Ik belde met 
Stolk  in Rotterdam of ze misschien..? Ja hoor. Ze pakten de be-
treffende zuiger, in eerste overmaat, zo van de plank. Ik heb toen 
ook meteen daar de cilinder op maat laten boren. Volgens de 
monteur daar waren er in de cilinder nog hoonsporen te zien. 
Nou denk ik niet dat het de eerste zuiger was, die gesneuveld 
was, maar wellicht de tweede, dit vanwege de toen nog stan-
daard zuigermaat (zie foto’s hiernaast). 
De kettingwielen en treeplankjes hadden echt meer slijtage-

sporen dan van een kilometerstand van bijvoorbeeld 500 km, 
vandaar dat ik denk dat hij veel meer gelopen had. De man van 
Stolk vertelde me dat het waarschijnlijk mijn geluk was dat deze 
motor vroegtijdig stuk was gegaan. Normaal reden die Fransen 
zo’n tweetakt helemaal op en werd dan bij het oud ijzer gezet. 
Nu is hij wellicht weggezet in een schuur, wachtend op betere 

Restauratie Motobécane type E  250 cc tweetakt 1928 

Op de beurs in het Autotron in 1995 heb ik van Frans Bakker een mooie, redelijk complete 
Motobécane E gekocht, een entre tube. Met de kennis van nu zou ik deze niet meer restaure-
ren, maar “dans son jus” laten, maar ja, dat is met de wetenschap van nu. Heel toevallig kon 
ik van een VMC clublid een halfjaar later een gedeeltelijke E erbij kopen. Daar zaten gelukkig 
alle ontbrekende onderdelen. De klus kon beginnen. 
Tekst en afbeeldingen: Jos van Bergen 
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tijden. We hebben toen ook maar meteen het big-end lager ver-
vangen en ook de krukaslagers, waarover straks meer.  
De versnellingsbak met koppeling was goed en er kon worden 
volstaan met nieuw vet, uiteraard gekocht bij de CFM. Wiella-
gers, balhoofdlagers, remvoeringen meteen vervangen. Verder 
alle bekabeling en rubbers vernieuwd. Alleen het zadel moest 
nog en dat moet nog steeds. 
Er zat een Bosch magneet op en dat hoort standaard niet. Hij 
werd volgens de folder destijds geleverd met een Novi magneet. 
Overigens had men wel de keuze voor een Bosch, tegen meer-
prijs. Die Novi heb ik van de “sloop” motor gehaald. De Novi 
was net zo dood als de Bosch, maar die is toen goed gemaakt 
door een magneetman in de buurt van Luijksgestel. Nieuw ket-
tinkje erop van een sportfiets, met dezelfde steek, en de zaak 
liep soepel en vonkte naar behoren. 
Op de “sloopmotor” zat gelukkig de correcte carburateur, met 
nul speling op de gasschuif. Een mirakel! 
Na de restauratie heb ik zegge en schrijve 3 kilometer met de 
motor gereden en dat ging toen best goed. Alles functioneerde 
zoals het moest. Maar mijn aandacht (restauratiehonger) ging 
toen meteen naar een BMW R35 van 1938, zodat de Motobéca-
ne E in een hoekje raakte. Vanuit dat hoekje ging hij bij een ver-
huizing naar een mooi plaatsje aan de wand. 
Hier is hij zeker 15 jaar blijven staan. Omdat ik er vermoedelijk 
toch niet meer mee ging rijden heb ik Titus Nietsch gevraagd de 
Motobécane en nog wat andere motoren voor me te verkopen. 
Toch bleef het kriebelen. Telkens wanneer ik de website van 
Alltimers bezocht en “mijn” E zag, kreeg ik heimwee. Na enige 
tijd heb ik Titus gebeld en was de terugkoop een feit. 
Na alles opnieuw te hebben nagelopen, gesmeerd, ingevet en 
opgepompt te hebben, maakte ik me op voor een langere proef-
rit. Nog even de bougie gereinigd en het tankje gevuld en we 
gingen. Hij liep bij de eerste klap. Omdat er een behoorlijke bui 
dreigde was de proefrit slechts een kilometer of 30. Maar hij 
was probleemloos verlopen. 
Thuis gekomen de motor meteen op de heftafel gezet om haar 
eens goed te poetsen. Er kwam wat tussen en ik was pas na een 
week in de gelegenheid de vette lappen ter hand te nemen. Wat 
schetste mijn verbazing: een grote plas olie onder de motor. Bij 
een tweetakt!’ 
Waar zal dit nu vandaan komen? Het carter gescheurd? Volgelo-
pen met olie/benzinemengsel, door scheur gelekt op heftafel en 
benzine verdampt? Er was echter geen benzinelucht te bespeu-
ren en ook het carter leek geen direct zichtbare mankementen te 
hebben. Ook de versnellingsbak was keurig dicht en droog. Bij 
een paar oldtimer liefhebbers en kenners geïnformeerd, maar 
ook die tastten in het duister. Er bleef maar 1 ding over: demon-
tage. Ja, toen was het snel duidelijk. 
 

De olie kwam achter het vliegwiel vandaan ter plaatse van de 
krukas-tap. Maar hoe kon zoiets?? Destijds, herinner ik me, wa-
ren er toch lagers ingezet met afdichting. Maar ja, wist ik toen 
veel. Die dingen dichten wel af, maar onvoldoende wanneer er 
én sprake is van grote warmte, (carter) druk én spoeling door 
benzine/oliemengsel. 

De foto’s van de restauratie 
had ik tweemaal bewaard, 
eenmaal op de harde schijf 
van de computer en een-
maal op een destijds gang-
bare floppy. Helaas is de 
computer gecrasht en is er 
geen computer meer te 
vinden die deze floppy le-
zen kan. Jammer, maar 
helaas. Dus daarvan heb ik 

Olie onder de motor 

De olie kwam achter het vliegwiel 
vandaan ter plaatse van de krukas
-tap 
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Oliedicht maken 

Er blijft dus maar een ding te doen: verdere demontage! Ik heb 
het motorblokje uit het frame gehaald en de carterhelften ge-
spitst. Was trouwens nog een heel gedoe. Het zat goed vast alle-
maal. Maar nu? Wat voor afdichting moet erin? Na diverse na-
speuringen bleek dat men vroeger graag afdichtte met een soort 
van viltschijven of afdichtingen van leer. Maar dat leek me niks. 
Destijds gaven ze niks om een drupje onder de motor, maar dat 
was vroeger. Ik zou dus moeten overgaan naar een afdoende, dus 
moderne afdichting. Het enige dat er voor in aanmerking komt is 
een keerring. Maar daar is weer geen plaats voor. Met enige tien-
den millimeter speling passen de 14 mm brede lagers in de car-
terhelften. In overleg met een technicus hebben we toen besloten 
om de lagers te versmallen naar 12mm. Wanneer ik dan ook nog 
2,5 mm uit het carter draai, heb ik precies genoeg ruimte. 
Van Wim Janssen, mijn leermeester, heb ik destijds veel tech-
nieken geleerd en hulpgereedschappen gemaakt. Mijn eerste 
draaibankje heb ik voor dergelijke experimenten erbij gehouden. 
Gaat er dan iets mis, dan is het niet meteen een dure catastrofe. 
Ik heb het lager opgespannen op een voorbewerkt stukje staf van 
19.98mm en het hierop vastgelijmd met locktite, met 1 mm 
ruimte om de binnenring van het lager af te slijpen. Vervolgens 
heb ik de slijpmachine op de draaibank geplaatst en ben voor-
zichtig gaan slijpen. 
Vervolgens heb ik het lager aan de buitenzijde ingespannen en 
ook de zijkant geslepen. In totaal was het lager nu 13mm breed. 
Vervolgens heb ik het lager omgedraaid en heb op dezelfde wij-
ze alleen de binnenloopring 1 mm versmald. Ik heb dus nu ter 
plaatse van de kruk tap 2 mm ruimte gewonnen. 
Nu nog het andere lager bewerken en daarna bij beide carters 2,5 
mm uitdraaien. Als ik dan het spul weer heb gemonteerd dan 
moet ie dicht zijn! 
Alleen…. Mijn draaibank is niet groot genoeg om de carters op 
te spannen. Degene die wel die grote draaibank heeft is momen-
teel heel druk met het maken van versnellingsbakken voor 50 cc 
racers en moet ik geduld oefenen. Maar dat komt wel goed. 

Tijd om na te denken 

Omdat ik toch niet verder kon met de werkzaamheden had ik 
mooi de tijd om na te denken. 
Destijds hadden we de magneet opnieuw laten reviseren. Dat 
was goed gedaan, want ook nu nog werkte hij voortreffelijk. 
Maar  het afstellen van zo’n Novi magneet is een heel gepiel. Je 
moet eigenlijk met z’n tweeën zijn, omdat je als je alleen bent, 
én een hand én een oog tekort komt. 
Omdat ik pas nog de kist met Zündapp onderdelen had opge-
ruimd, wist ik dat er een ontsteking bij zat, met vliegwiel. Als ik 
nou eens zou proberen dat pas te maken op de Motobécane. Ik 
zou er dan ook meteen een 12V van kunnen maken, hetgeen de 
vonk ten goede komt. 
Eerst heb ik het vliegwiel doorgeslepen en afgedraaid, zodat ik 
alleen de binnenring met ontstekingsnok overhield (en een hoop 
spanen). De binnendiameter van de bus met nok is 18 mm, ter-
wijl de as ter plaatse 14 mm is. Dus een passende bus gedraaid 

de grondplaat van de Zündapp-

ontsteking  
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Museum-tip 

Via de FFVE (Fédération Française des Vehicules d’Epoque) zijn bekende 
musea snel gevonden in   Rochetaillée, Forez, Sarthe, Nantes (aujourd’hui à 
Talmont St Hilaire), Vatan (aujourd’hui à Valençay).  
Een juweeltje kom ik niet vaak tegen en wil ik jullie niet onthouden. Wellicht 
ook bekend maar anders zeker een leuk, gratis museum in Sainte- Tulle: 
Musée 3M, zie foto. Aanrader! 
Adres: avenue Marcel Paul 04220 Sainte-Tulle. 
 

Motos: 1900 à 1960,Documentation,Pièces détachées, Photos 

Pour la mode: Robes, Chapeaux, Chaussures 

Livres: modes et travaux, Elle, Fémina…de 1900 à 1960, Accessoires divers 

Pour le militaria: Uniformes, Armes et équipements divers De 1900 à 1945 

waar straks ook een spiebaan in moet komen. 
Toen bleek dat de grondplaat van de Zündapp-ontsteking niet 
bruikbaar was. De punten zaten te hoog, waardoor ze buiten het 
bereik van de nok vielen. Dus een nieuwe grondplaat gemaakt 
(foto hiernaast). 
Dat was trouwens nog een heel gedoe. Want deze moet écht 
exact passen, want anders geeft de nok niet voldoende lift aan de 
contactpunt. Ook moet de grondplaat weer op een plaat, waarop 
deze versteld kan worden, voor het correcte ontstekingstijdstip. 
Zodra ik de carters terug heb, kan ik de lagers en keerringen 
plaatsen. Ik kan dan precies het ontstekingstijdstip vaststellen en 
de spiebaan steken. Ook moet ik natuurlijk nog een goede plaats 
vinden voor accu en bobine. Maar ik heb goede verwachting dat 
me dat wel lukt. En lukt het niet, dan ga ik weer gewoon terug 
naar de oude situatie. Ik heb me in elk geval vermaakt en pos-
tuum eer gedaan aan de wijze lessen van Wim. ■ 

 

Wordt vervolgd  
een nieuwe grondplaat gemaakt  

Mooie basis voor restauratie Motobécane type E. Dit is een 250cc 2 takt van 1928. Niet volledig compleet 
maar missende onderdelen zijn te koop in Frankrijk bij onder andere Chambrier, dit is een handelaar in nieuwe 
onderdelen voor Franse motorfietsen. Bron: HD-Classic.be Hans Devos. De motor is verkocht. 
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Nu maar uit elkaar halen want wil de tank goed schoonmaken en 
behandelen met tank cure. 
  
Mooi! Elektrolyse zo te zien? 

 

Denk eens aan deze methode van ontroesten. Het resultaat is 
geweldig. Ik heb een speciekuip gekocht en een oude adapter 
van een laptop doet de elektrolyse. Fluitje van een cent, de be-
tonmolen heeft afgedaan  
 
Inderdaad een fantastische methode, daarna met citroenzuur na-
spoelen voor de laatste poriën en als nieuw. Zolang je hem ge-
vuld houd is naar mijn mening tank cure overbodig, in het verle-
den gehad dat dit los liet, heel gedoe om dan de tank weer 
schoon te krijgen. Ik heb de laatste spoeling voor alle zekerheid  
gedaan met tankontroester van Tank Cure en daarna de coating 
aangebracht. 
Daan: Ziet er netjes uit Jac. Als je wat leuke foto's erbij hebt en 
een paar regels instructie is het leuk om bij de redactie aan te 
leveren voor plaatsing in de volgende Peu de Tout. Dan bereik je 
de hele club. 
Is prima. Ik zal een en ander op papier zetten en het je toesturen. 
Het voordeel van deze methode: iedereen kan het, je hoeft er 
geen supertechneut voor te zijn. 
Fijn. Stuur het met foto's svp naar cfm.redactie@gmail.com, dan 
komt het zeker goed. Er zijn in  onze club ook minder technisch 
aangelegde leden en een eenvoudige uitleg van iets als dit kan 
anderen weer een stapje dichter bij zelfvoorzienend brengen. 

�� 

 

Als ik zwaar verpeste onderdelen heb dan gooi ik ze in de 
schoonmaakazijn en daarna even schoonspuiten met de hoge-
drukreiniger 
Dan ben ik ook alle roest kwijt. Kan ook alleen de binnenkant, 

blijft de lak onaangeroerd, dat heb ik dus 
gedaan, niet in een kuip, maar met een 
staaf ijzer door de tankopening in de met 
sodawater gevulde tank, weet alleen even 
niet meer waar de plus op moet, op de tank 
of op de staaf. 
Klinkt interessant! Hopelijk kan deze vari-
ant ook in het artikeltje mee worden geno-
men. Ik heb nog een chromen tank die ik 
van binnen moet reinigen. 

Daan: Ik voel een projectje aankomen �  
Ik heb eens de binnenkant van een tank 
gedaan aan de hand van deze uitleg. 
(zie roze kader volgende bladzijde) 

Tank ontroesten 

In de Whats-appgroep van de CFM kom je technisch leuke gesprekken tegen. Zo af en toe zal 
de redactie er enkele van opnemen in de Peu de Tout. 
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Ik herinner me wel dat de lak 
van de tank langs buiten wat 
schade had opgelopen (was 
geen mototank in mijn geval, 
gelukkig) . Tijdens het proces 
ontstaan belletjes die het vuil 
mee naar het oppervlak drijven. 
Als de tank overloopt werkt je 
proces ook aan de buitenkant 
van de tank… 

 

Wel een hele goeie handleiding! 
 

Het is ook belangrijk dat je het 
in een goed geventileerde ruim-
te uitvoert omdat er gassen ont-
staan. 
 

Inderdaad goed ventileren, en in 
de gaten houden, vooral zeg 
maar het eerste uur, dan gebeurt 
er echt wel wat, daarna wordt 
het rustiger, ik deed het 24 uur 
en dan spoelen en citroenzuur 
erin. 
Daardoor kwamen er wel een 
paar blaasjes onder de lak, ba-
len, maar dan is wel duidelijk 
wat de zwakke plekken zijn. ■ 

Ontroesten met elektrolyse 

Inspiratie: motoravonturist.nl Domien Verberckmoes  April 2013   

Benodigdheden: 

• Een verroeste tank 

• Een gelijkstroombron (accu, acculader, …) 

• Een stukje kabel met rood en zwart aderpaar 

• Water 

• Soda (gewone baking soda, NaHCO3) 

• Een plankje 

• Een stuk metaal. 

• 400 gram citroenzuur (drogist) 

• Coating of tweetaktolie 

• Draadeind M8 met 4 moeren 

 

Gebruik een opgeladen accu of een 12 V (= gelijkstroom) acculader. 
 

Maak de kabel vast aan de plus (rood) en de min (zwart of blauw) 
van de gelijkstroomlader of batterij. Gebruik je een 12V lader, dan 
zul je de aders van de draad moeten strippen. Zorg in ieder geval dat 
je een gelijkstroomlader te pakken hebt (DC). 
 

Neem een plankje en een stuk ijzer. Het stuk ijzer kan je na de elek-
trolyse niet meer gebruiken. Maak een gaatje in het plankje en be-
vestig het stuk ijzer zodat het vast zit. 
 

Los 100 gram soda op in warm water. Vul de tank met de sodaoplos-
sing en met gewoon water, tot aan de rand. Plaats de tank op enkele 
houten blokken, of op een andere niet-geleidende ondergrond 
(houten tafel, omgekeerd houten kistje, rubber mat). 
 

Stop het stuk ijzer in de tank. Zorg er voor dat het stuk ijzer zo diep 
mogelijk in de tank zit, maar het mag de tank nergens raken! Anders 
heb je straks kortsluiting! Als alles goed zit, tape dan alles goed vast 
zodat je tijdens de elektrolyse het stuk ijzer of plankje niet per onge-
luk kan verschuiven zodat het toch nog kortsluiting geeft. Zorg ervoor 
dat het plankje ‘zweeft’ boven de tank, zodat er troep of water naar 
buiten kan komen door de tankopening tijdens de elektrolyse. Sluit 
de rode ader van de draad aan op het stukje ijzer in het plankje aan. 
Je moet een stukje tank kaal maken (bijvorobeeld onderkant) en de 
zwarte draad daarop vast zetten met een stukje tape 

 

Je kan nu de lader aanzetten. Je kan kiezen hoeveel volt (minstens 
12 V gebruiken). Hoe meer ampère, hoe sneller het gaat. Ik heb 
ongeveer 1 ampère gebruikt. Na een uur moet je al resultaat zien. 
Na een dag zie je nog meer resultaat… 

 

Afhankelijk van hoe erg je tank geroest is, zal je langer of minder 
lang dan 24 uur dit proces moeten laten lopen. Als je klaar denkt te 
zijn, laat je het water lopen. Het roest is allemaal naar het stukje ijzer 
gegaan of omgezet in een zwarte neerslag. 
 

Vul nu de tank terug volledig op met water, en voeg hieraan de 400 
gram citroenzuur toe (voor een tank van 15 liter). Je kan ook een 
ander zuur gebruiken, maar citroenzuur is goed voor het milieu en 
werkt prima! Je kan ook schoonmaakazijn gebruiken. Bv. 3/4 vullen 
met schoonmaakazijn en 1/4 met water. Laat dit ook zeker 24 uur 
staan. Na goed spoelen ben je klaar. Let op, je tank gaat onmiddellijk 
terug beginnen roesten. Na spoelen dien je dus onmiddellijk een 
coating aan te brengen of een half litertje tweetaktolie in je tank te 
gooien, zodat ze terug beschermd is. Het verschil tussen voor en na 
mag er zijn! Good luck! 

motoravonturist.nl heeft nog 
tweede beschrijving over ont-
roesten. Daar laat men zien hoe 
klepveren in een metalen mand-
je worden ontroest. Het is zeker 
een bezoekje waard. Goede 
foto’s ook. 
 

Er volgt ook nog een waarschu-
wing: bij dit proces komt water-
stofgas (H2 vrij). Dit kan met de 
lucht knalgas vormen. Velen 
zullen de middelbare school 
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Even voorstellen… Jac de Bruijn 

Als nieuw lid vanaf januari 2020 van de Club Franse Motoren kreeg ik het verzoek van de 
redactie van ons clubblad om een stukje over mezelf te schrijven. Is altijd lastig, iets over jezelf 
vertellen maar ik doe een poging. Als tweede telg in een gezin van vijf, geboren op 6 december 
1950 en ik woon in Riel, een dorpje dat ligt onder de rook van Tilburg. 
Tekst en foto’s: Jac de Bruijn 

Als enige in het gezin had ik al op jonge leeftijd interesse in 
techniek. Als mij als kind werd gevraagd wat ik later wilde wor-
den antwoordde ik steevast: klokkenmaker. Ik vond het namelijk 
toen al leuk om met een schroevendraaiertje en een tangetje ka-
potte klokken en wekkers uit elkaar te slopen want verder kwam 
ik natuurlijk niet. 
Wij hadden het thuis niet breed maar toen ik een jaar of 7 was 
kon mijn vader een oud brommertje op de kop tikken, een grijze 
Mobylette met het tankje onder het zadel. Hij reed daarmee af en 
toe in het weekend want er elke dag mee naar zijn werk rijden 
was veel te duur; zijn dagelijks vervoermiddel was een fiets. Om 
beurten mochten wij als kinderen, mits de financiën en het weer 
het toelieten, op zaterdagmorgen in een oude glazen melkfles 
met een kurken stop erop, een liter benzine gaan halen bij de 
plaatselijke fietsenmaker om een ritje op zondag bij Pa achterop 
te kunnen maken. Als de liter tijdens de rit verstookt was kon je 
bij zo’n brommertje een palletje op het V-snaarwieltje omzetten 
en moest je al fietsend thuis zien te komen. Dat gebeurde meer-
dere keren. 
Uiteraard ging dat aftandse brommertje regelmatig kapot en 
moest mijn vader proberen het weer aan de praat te krijgen; ik 
stond er, als enige van het gezin, altijd met mijn neus bovenop. 
Toen is eigenlijk voor de rest van mijn leven de interesse voor 

Batavus SuperSport 1961, misschien 
wel de buikschuiver van Jac... 
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tweewielers gewekt en op mijn 16e verjaardag 
reed ik op mijn eerste eigen brommertje, een 
of andere aftandse buikschuif-Batavus, mijn 
eerste legale ritje. Ik weet het nog als de dag 
van gisteren; het was hartstikke koud en er lag 
sneeuw. Uiteraard had ik van tevoren vaak al 
stiekem op allerlei brommertjes van oudere 
vrienden gereden.  
Al ruim voor ik op mijn 18e  verjaardag mijn 
eerste motorrijles had, reed ik in het buitenge-
bied op een NSU Prima-motorscooter rond, 
uiteraard buiten medeweten van mijn ouders. 
Na vier rijlessen op een Lambretta-scooter 
haalde ik in februari 1969 mijn motorrijbe-
wijs. Achtereenvolgens reed ik op heel veel 
motoren, mijn eerste was een Ducati 160 
Monza, vervolgens Honda CD175, BMW 
R27, Ducati 450 Desmo, BMW R50, Yamaha 
XS 650, Moto Guzzi V7, BMW R80/7, BMW 
K75, BMW R1200R en sinds vier jaar een 
BMW F700 GS die af-fabriek verlaagd is.  
Deze laatste motor heb ik gekocht omdat de 
jaren gaan tellen en daarmee je krachten afne-
men. Rijden is het probleem niet maar je moet 

een motor ook in de garage zetten en op de 
bok trekken.   
Tussen de bedrijven door heb ik voor de fun 
en om aan te sleutelen allerlei andere motoren 
gehad, zoals een Matchless GL 350, een Hon-
da CB350, een Honda CB400 F enz. enz. 
Eind jaren ’80 heb ik, naast de K75 die ik toen 
reed, voor het eerst enkele oldtimers gekocht. 
Het begon met een Zündapp DB200 (1937), 
vervolgens een Zündapp KS 600 (1940), een 
Zündapp Bella R154 (1958) een IFA BK 350 
(tweetakt boxer) 1959, een Horex Regina 400 
(1956) en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Gemiddeld had ik altijd wel een stuk of vijf 
motoren in de garage staan, meer konden er 
gewoon niet in.  
Toen ik in oktober 2019 mijn eerste Franse 
motor kocht had ik, naast de trouwe F700GS, 
een NSU Maxi (1958), een BMW R27 (1962), 
een Vespa PX 200 E (1987) en een Royal En-
field Bullet (2004) in de garage staan. Ge-
noemde motoren heb ik nog steeds en worden 
regelmatig bereden voor (buitenlandse) toch-
ten en vakanties. Omdat ik al tientallen jaren 
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lid van de VMC ben en graag nog eens een 
betaalbare, voor-oorlogse motor wilde kopen 
om veteraanritten te kunnen rijden, kocht ik 
eind november van een particulier een mooie 
AuTomoTo A14 (tenminste dat denk ik) uit 
1931 (ook dat weet ik niet zeker). Die AuTo-
moTo was volgens de aanbieder een prima 
motor hoewel het hem niet lukte deze te star-
ten. Het bleek een enorme miskoop want het 
blok was met siliconenkit in elkaar geflanst 
en de prachtig gespoten benzinetank zat on-
derhuids vol met gaatjes. De motor loopt nog 
altijd niet omdat o.a. de kickstarter-as zo be-
schadigd is dat deze niet meer bruikbaar is en 
vind maar eens een andere….. 
 

Begin december 2019 stuitte ik op een beurs 
in België op een Motobécane B3 uit 1930, 
een 250 cc zijklepper. Volgens de aanbieder 
liep de motor prima maar in de beurshal was 
het verboden een motor te starten. Wij wer-
den het snel eens over de prijs, temeer omdat 
de verkoper er gratis een Motobécane B33 uit 
1934 in onderdelen bij aanbood.  
Bij het ophalen van de motor in Antwerpen 
werd ik overtuigd van de betrouwbaarheid 
van de verkoper want de motor startte na en-

kele trappen op de kickstarter en liep prima. 
Een eerste proefritje maakte ik in het buitenge-
bied van ons dorp want de motor had een Bel-
gisch kenteken. Rijden deed hij prima maar als 
de olie warm werd lekte het blok aan alle kan-
ten. Kort daarop heb ik de motor laten keuren 
bij de RDW in Rijen en ik kreeg probleemloos 
een Nederlands kenteken. 
Omdat het blok zo lekte heb ik er het reserve-
blok van de B33-in-onderdelen er maar eens 
onder gehangen. Dat blok liep ook best maar 
rookte als een schoorsteen. Inmiddels is de 
rokende cilinder van het B33-blok gereviseerd 
en ben ik de zaak weer in elkaar aan het 
schroeven. 
Omdat ik in mijn jeugd nooit een technische 
opleiding heb genoten is dat bij de uitoefening 
van mijn geliefde hobby echt een handicap. 
Als ik in de Peu en in de App-groep al die 
technische verhalen lees ben ik echt jaloers op 
de mensen die ontzettend veel verstand van 
motoren hebben en daardoor ook heel veel din-
gen zelf kunnen repareren. Dus eigenlijk ben 
ik op technisch gebied gewoon een prutser 
maar gelukkig kan ik aardig overweg met de 
Franse taal, dat dan weer wel… ■ 
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In het schuurtje van … Jeroen Mennen 

Met veel plezier lees ik altijd in het clubblad de rubriek “in het Schuurtje van.....” 

Altijd denk ik dan; dat lijkt me ook eens leuk om aan mee te werken. Wat me vooral altijd op-
valt is dat het allemaal zo “herkenbaar” is, te weinig tijd, te weinig ruimte, altijd plannen voor 
nieuwe projecten... Ook de trots waarmee iedereen vertelt over zijn/haar hobby vind ik prach-
tig om te lezen. 
Tekst en foto’s: Jeroen Mennen 

Door de coronacrises dreigde 
deze rubriek te verzanden, de 
interviewteams konden im-
mers niet op stap. Zo ont-
stond het idee om leden te 
vragen aan de hand van een 
vragenlijst een stukje te 
schrijven over hun hobby. 
Ons Belgisch lid Bram Van-
damme reageerde hierop 
positief en in Peu de Tout 
nummer 116 hebben jullie zijn 
verhaal kunnen lezen. Vanuit 
de redactie volgde toen de 
oproep om aan deze rubriek 
je medewerking te verlenen. 
Hierop kwam één reactie uit 
de provincie  Groningen van 
Jeroen Mennen. Zijn verhaal 
staat in dit blad. Jeroen be-
dankt voor je medewerking. 
Van wie mogen we in het 
volgende nummer een mooi 
verhaal lezen? Meld je aan bij  
cfm.redactie@gmail.com. 
Wij worden blij van jullie kopij. 
En denk je: Kan ik wel een 
stuk schrijven? zeker dat kun 
je want zo nodig kun je op 
onze hulp rekenen. Wie 
volgt?  
Redactie: Ans Vink 

Eerst iets over mezelf. Ik ben Jeroen Mennen, 48 jaar en woon 
in Stadskanaal. Ik ben iets meer dan 12 ½  jaar getrouwd met 
Yvonne, we hebben twee dochters, Lisa van 9 en Anne van 6 
jaar oud. Ik ben bedrijfsleider bij Triferto fertilizers in Veendam. 
Bij dit bedrijf worden diverse soorten kunstmest overgeslagen, 
op maat geblend en eventueel opgezakt om naar de eindverbrui-
ker te gaan. De kunstmest komt aan per binnenvaartschip en 
wordt met vrachtauto's weer opgehaald. 

Hoe begon mijn passie voor gemotoriseerde tweewielers? 

Toen ik een jaar of 10-12 was stond er bij de overburen van mijn 
ouders een oude bromfiets bij het grofvuil om opgehaald te wor-
den. Het was een Kaptein Mobylette uit, zoals later bleek, 1967. 
De bromfiets was vroeger van de buurvrouw geweest, die er in 
haar jeugd op rondgereden had. Later is hij bij hen in de kelder 
terecht gekomen waar hij jaren gestaan heeft, totdat ze besloten 
hem weg te doen. Ik vroeg of ik de brommer mocht hebben, wat 
geen probleem was. Samen met m'n broertje ben ik ermee naar 
een oudere neef van ons gegaan en we kregen hem al vrij gauw 
weer aan de praat. Omdat het natuurlijk niet toegestaan was om 
op de openbare weg te rijden, reden we over onverharde land-
weggetjes en akkers van boeren in de buurt. Hierdoor werd het 
al gauw een crossbrommer zonder spatborden e.d. Maar mijn 
liefde voor tweewielers was ontstaan. Toen ik 16 jaar was kocht 
ik een Honda MT-5 om mee naar school te gaan en meer natuur-
lijk. Ik heb de Mobylette tot vorig jaar bewaard met de bedoe-
ling hem nog eens op te knappen. Toen ik op zoek was naar wat 
onderdelen liep ik tegen een complete, originele Mobylette aan 
die ik voor een redelijke prijs kon overnemen. Dus de oude (in 
onderdelen) maar weer doorverkocht. 

De oudste? 

Toen ik mijn opleiding had afgerond en aan mijn eerste baan 
was begonnen, heb ik na mijn auto- en vrachtautorijbewijzen 
ook mijn motorrijbewijs gehaald. In die tijd werkte ik in Eder-
veen en heb toen in Barneveld bij een motorzaak mijn eerste 
motor aangeschaft. Ik herinner me nog dat ik in de showroom 
liep en aan de verkoper vroeg: “Wat is jullie oudste motor?” Die 
werd gekocht, nagekeken en een week later door mij opgehaald. 
Ik had mijn eerste motor, een Suzuki uit 1978. Binnen een jaar 
kwam er al een tweede bij, een Honda uit 1973. Mijn liefde voor 
oldtimers was ontstaan, tenminste dit waren voor mij op dat mo-
ment oldtimers... 
Op een zomerse zondagmiddag was ik op mijn Honda een tour-
ritje aan het maken door de bossen van Gasselte. Ik haalde op 
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een bepaald moment een hele oude motorfiets in, we keken naar 
elkaars motorfietsen en staken beiden een duimpje omhoog. 
Even later haalde ik nog een paar van deze oude motoren in en 
besloot ik met hen mee te rijden. Ik ging ervan uit dat ze wel 
ergens zouden stoppen, zodat ik ze nog beter kon gaan bekijken. 
Ze eindigden uiteindelijk in Gieten, ik had blijkbaar het laatste 
stuk van de VMC rit (Veteraan Motoren Club) van Gieten mee-
gereden. Bij de finish stonden alle motoren opgesteld, ik keek 
mijn ogen uit. Dit wilde ik ook!!! 
Maar toen weer terug naar de realiteit, drukke baan, een eigen 
woning die grotendeels zelf werd opgeknapt, net de eerste doch-
ter gekregen enz.  
Toch bleven de motoren van die middag in Gieten in mijn ge-
dachten. Op een avond weer aan het “dromen” over oude motor-
fietsen. Dus de computer aangezet, Marktplaats zoekopdracht: 
Oldtimer motoren. 
Er stond een jaren 30 motor te koop, precies het model wat me 
aansprak. Ik had niet een voorkeur voor een bepaald merk of 
type, als het er maar een van vóór de oorlog was, want dan kon 
ik meedoen met de mannen die ik in Gieten had ontmoet die 
zondagmiddag.  

De eerste 

De motor die te koop aangeboden werd was een Motobécane 
type E uit 1932, helemaal compleet. Ik wilde hem heel graag en 
werd dus uiteindelijk de hoogste bieder. Ik heb de motor op een 
zaterdagmiddag met de bestelbus van het werk opgehaald. 
Na enige tijd kwam er een tweede veteraanmotor bij, een Moto-
bécane MB-1 uit 1924. Ik ging deelnemen aan de clubritten van 
de VMC hier in de regio. Ondertussen werden er nog meer oude 
motoren en onderdelen aangeschaft. Ook werd er zo nu en dan 
een en ander doorverkocht om ruimte en kapitaal vrij te maken 
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voor weer iets anders... 
De motoren die ik heb gehad en doorverkocht zijn/waren een 
Alcyon 98 cc uit 1936, een Motoconfort T1V2 uit 1938, een 
Monet-Goyon MG-10 uit 1932 en een Solex uit de jaren 50. 
Wat momenteel in de schuur staat aan Franse motoren: Moto-
bécane MB-1 uit 1924, Motobécane D1 uit 1927, Motobécane 
type E uit 1932, Terrot OS uit 1929 en een incomplete Automo-
to special BH van bouwjaar 1922. En naast vele verzamelde on-
derdelen ook natuurlijk nog steeds de Kaptein Mobylette waar-
mee het allemaal begon. 

Rijden sleutelen ordenen verzamelen 

Mijn favoriete motor is momenteel denk ik de Terrot, deze heb 
ik het laatst aangeschaft en is rijdend. De motor heeft wegens 
tijdgebrek en het feit dat er toch geen ritten zijn geweest, nog 
geen kenteken. 
Ik ben zowel een rijder als een sleutelaar/verzamelaar. Voor zo-
ver mogelijk vind ik het leuk om de motoren compleet en rij-
dend te maken. Het zoeken naar onderdelen valt niet altijd mee 
en hierdoor maak ik zelf soms ook standaarden, kettingkasten en 
dergelijke. Wat ik zelf kan/denk te kunnen maken doe ik zelf, 
anders vraag ik hulp.  
Ik heb denk ik, inmiddels al redelijk wat kennis gekregen van de 
motoren die ik heb of heb gehad. Deze kennis heb ik vooral ver-
kregen door het “proberen”, de aanschaf van "oude technische 
boeken”, zoeken op internet en ook de CFM-WhatsApp-groep 
heeft me al regelmatig van tips voorzien. 
Wat ik af en toe mis in mijn schuur is ruimte en structuur. Ik 
overweeg soms wel eens om enkele motoren weg te doen om 
meer overzicht te krijgen. Naast de motoren heb ik in de schuur 
nog veel onderdelen, motorblokken, carbidlampen, zadels, uitla-
ten, carburateurs, wielen, banden, jassen, helmen enz. enz. 
Van gereedschap en machines ben ik ook ruim voorzien, hoewel 
er altijd wel wat te wensen overblijft. Het meest blij ben ik met 
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mijn heftafel die ik vorig jaar nieuw heb gekocht. Hier heb ik ook met-
een een goede led-lamp boven gehangen. Ook vind ik het leuk om “oud 
gereedschap” te verzamelen.  
De hoeveelheid tijd die ik besteed aan mijn hobby varieert nogal. De ene 
week een half uurtje, de andere week wel 4-5 uur. Dit is afhankelijk van 
de tijd die ik vrij kan maken naast mijn andere bezigheden. 
Op dit moment ben ik bezig de Terrot weer goed lopend te krijgen om 
ermee naar de RDW te gaan voor een Nederlands kenteken. 
Met de oude motoren rijd ik gemiddeld tussen de 500 en 800 kilometer 
per jaar, vooral de VMC-ritten en regelmatig een soloritje in de omge-
ving. Ik woon hier gelukkig op het platteland en dicht bij het bos en kan 
dus alle kanten op om de drukte (wat je moet voorkomen met een mo-
torfiets zonder koppeling e.d.) te vermijden. Ook hoop ik binnenkort een 
keer met een CFM-clubrit mee te kunnen doen. 

Ritten organiseren 

Samen met een goede vriend die ik ontmoet heb door deze hobby heb-
ben we vanaf dit jaar (mede) de organisatie van de VMC-rit in Marum 
op ons genomen. Als het allemaal door kan gaan tenminste… 

Ik heb ook plannen en ideeën om het CFM-clubweekend een keer hier 
in Noord-Nederland te organiseren. Hoewel ik tot nu toe helaas nog 
nooit zelf aan een dergelijk weekend heb deelgenomen. Voor de Jaarrit 
heb ik van Daan Withagen al een draaiboek gekregen en heb ik al een 
mooie rondrit in gedachten. Het lukt me echter niet om de Jaarrit dit jaar 
al te organiseren, maar hoop dit eventueel in 2022 te kunnen realiseren. 
Ik hoop nog lang van deze mooie hobby te kunnen genieten en ben erg 
blij dat ik lid ben geworden van de Club Franse Motoren. Een leuke ac-
tieve club met een mooi clubblad en een handige vraagbaak via de 
WhatsApp-groep.  
Wat mij voor de toekomst wel eens beangstigt of we nog wel lang met 
onze motoren kunnen blijven rijden. De huidige maatschappij verandert 
sterk, milieuzones, klimaatproblemen, weggedeelten afsluiten voor mo-
toren vanwege geluid en dergelijke. Ik hoop dat de oldtimers hierin een 
beetje ontzien gaan worden en anders maar weer met de Kaptein Mobyl-
ette over de landweggetjes… zoals het allemaal begon ■ 



28 

 

 

CFM Jaarrit 2021 Lage Zwaluwe 11 en 12 september 

Dit jaar wordt het clubweekend wederom gehouden in Brabant. 
Organisatie: Jan en Annelies Koolen en Christ en Riet de Graaf.  

We nodigen je graag uit voor het clubweekend. Een goede kans 
om bij te praten of bij een eerste clubweekend-bezoek om kennis 
te maken met de techniek en de mensen die deze techniek onder-
houden en hun kennis willen delen. 
 

De zaterdagrit van ca. 110 km gaat door het poldergebied van 
West-Brabant. De rit op zondag  van ongeveer 70 km gaat rich-
ting Midden-Brabant. We maken net als de voorgaande jaren 
gebruik van het ”follow-up” systeem (zie uitleg hiernaast). 
 

De route is ook beschikbaar in een .gpx bestand zodat het in de 
navigatie geladen kan worden. Uiteraard is er gezorgd voor een 
bezemwagen, maar hopelijk is die niet nodig. 
 

Het is door de coronamaatregelen momenteel nog onduidelijk of 
we een stop kunnen maken bij het Van Osch museum in Etten-

leur. Op de website  hetvanoschmuseum.nl kun je alvast een 
indruk opdoen van de restauratie van historisch erfgoed. 
 

We hebben een boerderijcamping gevonden in het dorp Lage 
Zwaluwe aan het Hollandsch Diep. Dit dorp is een onderdeel 
van de gemeente Made-Drimmelen en staat bekend als de 
blauw-groene gemeente aan de rand van nationaal park De Bies-
bosch.  
 

Fietsers kunnen met een pontje vanuit de haven van Lage-

Zwaluwe de Biesbosch in, en weer met het pontje retour. Ook de 
historische steden Dordrecht en Breda liggen dicht in de buurt. 
 

Camping ’t Weeltje camping.weeltje.nl heeft een twintigtal 
kampeerplaatsen, een tentenveld en diverse camperplaatsen. 
Daarnaast hebben we de beschikking over een aparte keuken en 
kunnen we, bij slecht weer, binnen zitten voor de barbecue en de 
borrel. Alle CFM’ers worden zo veel mogelijk bij elkaar ge-
plaatst.  
De kampeerders kunnen in de keuken hun eigen ontbijt maken 
en hebben ook een koelkast ter beschikking. Motoren kunnen 
binnen geparkeerd worden. 
 

Op de camping zijn ook een aantal stacaravans te huur en in de 
directe omgeving zijn een paar B&B’s. Een supermarkt en een 
tankstation liggen binnen 1 kilometer van de camping. 
 

Reserveren kan door zelf contact op te nemen met de camping, 
06-44.20.49.02  
 

Vermeld even dat je deelneemt aan de Jaarrit van de Club Franse 
Motoren. Afrekenen moet rechtstreeks met de camping geregeld 
worden ► 

Het “follow-up” 
systeem gaat als 
volgt: 
Er is een vaste voorrijder en 
er is een vaste achterrijder 
en die behouden de hele rit 
hun positie. Alle overige 
deelnemers rijden tussen de 
voor-en achterrijder in, alle-
maal achter elkaar. Men 
haalt niet in, behalve om de 
voorrijder te waarschuwen. 
De voorrijder en de achterrij-
der hebben beiden een re-
flecterend oranje (voorkeur) 
of geel hesje aan. 
Bij elke richtingverandering 
(kruising, splitsing, rotonde, 
enz.) wijst de voorrijder de 
eerstvolgende motorrijder 
aan om te stoppen. Die mo-
torrijder moet op de aange-
wezen plaats stil gaan staan. 
Hij/zij gaat zo staan dat er 
geen gevaar is voor de an-
dere weggebruikers, staat 
goed zichtbaar in de richting 
van de voorrijder, zodat dui-
delijk is in welke richting de 
rit zich vervolgt. Hij/zij functi-
oneert zo als een 
“richtingaanwijzer”. De 
“richtingaanwijzer” blijft staan 
totdat de herkenbare achter-
rijder er aan komt en sluit 
dan weer aan in de groep, 
dus vóór de achterrijder. 

Aandachtspunten 

• Ook al duurt het een half 
uur of langer, de 
“richtingaanwijzer” blijft 
staan totdat de achterrijder 
eraan komt. 

• De voorrijder en de achter-
rijder hebben beiden een 
mobiele telefoon bij zich, 
zij maken de telefoonnum-
mers bekend bij de deel-
nemers. Voorafgaand aan 
de rit houdt de organisator 
(meestal de voorrijder) een 
briefing over de rit, onder 
andere met de uitleg over 
het Follow Up systeem en 
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Vrijdag 

voor de kampeerders aankomst op camping ’t Weeltje, Kruis-
straat 79 (voorheen nr 39a) 4926 SC Lage Zwaluwe. 

Zaterdag 

We maken een rit via Willemstad, Hoeven en Etten-Leur van ca. 
110 km. Degene die niet kamperen, maar op zaterdagochtend 
komen zijn uiterlijk 09.30 aanwezig. 
We starten met koffie en wat lekkers  en een korte uitleg. Uiter-
lijk 10.30 uur vertrekken we richting Willemstad, waar we even 
de benen strekken bij het sluizencomplex. Via de west Brabantse 
dijken gaan we naar Hoeven waar we een lunchstop hebben. De 
lunch is voor eigen rekening.  
Na de lunch gaan we via Etten-Leur terug naar de camping. In-
dien mogelijk stoppen we bij het Van Osch museum, maar door 
de coronamaatregelen is het onduidelijk of het museum geopend 
is. 
We sluiten de dag af met een gezellige barbecue. 
 

Clubleden die niet mee (kunnen) rijden maar toch gezellig bij de 
barbecue willen zijn kunnen zich ook opgeven voor alleen de 
barbecue. 

Zondag 

Rond 10.30 uur vertrekken we via Drimmelen en Geertruiden-
berg naar de regio Waspik-Kaatsheuvel. 
In deze rit is geen lunch opgenomen en we verwachten rond 
13.30 weer terug op de camping te zijn, zodat iedereen tijdig 
huiswaarts kan keren. 

Kosten 

De camping wordt door de deelnemers zelf afgerekend met de 
campingeigenaar. 
De kosten voor deelname aan het weekend zijn € 5,- per motor-
rijder en € 17,50 per persoon voor de barbecue en drank. 

Inschrijven 

Het inschrijfformulier staat op de website onder “Mijn CFM”.  
Stuur het ingevulde formulier op naar  
Christ de Graaf, Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek 

óf mail aan c.m.de.graaf@kpnmail.nl 
Bellen kan ook:  Christ  (0168) 45.30.57  of Jan (0416) 27.51.94 

Route naar de camping 

Met camper of caravan kun je het beste via de A16, afrit 18, Ze-
venbergschen Hoek gaan en dan voor langs het station Lage 
Zwaluwe en via de Dirk de Botsdijk naar Lage-Zwaluwe. De 
camping is dan op de 1e (en enige) rotonde rechts de Kruisstraat 
in en de 1e boerderij. ◄ 

Programma en inschrijven Jaarrit  CFM 

11 en 12 september 2021 Lage Zwaluwe. 

wie voor- en achterrijder 
zijn, waar de tussenstop/
lunch is, waar het eindpunt 
is, etc. 

• Bij pech zorgt de achterrij-
der ervoor dat de voorrijder 
wordt geïnformeerd, bij-
voorbeeld door een van de 
rijders vooruit te sturen, die 
kan de “richtingaanwij-
zers” (deze blijven ter 
plaatse) ook informeren. 
De achterrijder organiseert 
hulp voor de pechvogel. 

• Rijd zoveel mogelijk in 
baksteenformatie achter 
elkaar, zodat je verder 
vooruit kunt kijken. 

• Het tempo van de voorrij-
der is zodanig dat de 
groep goed kan meeko-
men, de rijders in de groep 
moeten geen grote gaten 
laten vallen door te lang-
zaam te rijden. De voorrij-
der moet goed zicht hou-
den op de groep achter 
hem /haar. 

• Ga als “richtingaanwijzer” 
zo staan dat je gemakkelijk 
weg kunt rijden wanneer 
de achterrijder er aan 
komt. Ga bijvoorbeeld bij T
-kruising en bij rechtsaf bij 
voorkeur niet aan de over-
kant staan, je moet dan bij 
het optrekken letten op 
verkeer dat voor en achter 
je aankomt met alle gevaar 
van dien. 

• Laat eventueel zijspannen 
ook meedoen aan het Fol-
low Up systeem. 

• De deelnemers hebben 
geen oranje of geel hesje 
aan. 

• De voorrijder/organisator 
geeft aan wanneer men 
gaat vertrekken. 

• Alle deelnemers vertrek-
ken met een volle tank.  

 

Zorg voor beschermende 
kleding. In een aantal landen 
is het zelfs verplicht om met 
handschoenen en motorlaar-
zen/schoenen te rijden. ◄ 



30 

 

 

Solex “dans son jus” 

We schrijven de tijd voor de eerste corona golf. Wat doe je als dochterlief vanuit de camping 
in zuid Frankrijk een mail stuurt ”Paaap ik heb een solex gekocht op de brocante. Hij is “ 
dans son jus”. Zou jij die willen opknappen?, dan kunnen we samen erop uit: jij met het klei-
ne Peugeotje en ik met de Solex. Samen een terrasje pakken! Dat laatste was niet aan dove-
mansoren gezegd en zo kwam een “ dans sans jus naar Nederland.” 

Tekst en foto’s: John van de Warenburg  (Landgraaf) 

Hoort dit verhaal wel thuis in ons blad  “Un peu du Tout”? Ik denk van 
wel, Het gaat inderdaad niet over een Franse motor, maar wel over een 
echt frans merk : de Solex!! 
Ik was het hele voorval vergeten tot de eerste corona golf toesloeg. M'n 
dochter belde op en vroeg: ”Zal ik de Solex brengen?, dan heb je wat te 
doen in deze lock-down tijd!”. En zo arriveerde op een zonnige dag de 
Solex. Maar dat was even schrikken. Er kwam een doos met onderde-
len!! 
In mijn jonge jaren sleutelde ik wel eens aan  de Solex van mijn oom. 
Ook repareerde ik regelmatig fietsen… maar wat ik daar voor me zag 
leek niet op een fiets en ook niet op het frame van de vroegere solex. Ik 
zag een hoop ijzeren strippen en platen. Hoe moet je daar iets van 
brouwen dat op een solex lijkt? 

Dan maar de hulp inroepen van de schoonzoon, die uiteindelijk het 
“geval” gekocht had op de rommelmarkt. Hij had hem gedemonteerd 
om mee te nemen in de caravan! Maar voor hem was het een raadsel 
geworden hoe het beestje er voor de koop uit zag. Gelukkig bracht in-
ternet  uitkomst. 
Ik heb al veel oude smerige motoren gezien en opgepoetst, maar zo 
vies als dit motortje was, ben ik nog niet tegen gekomen. Thinner, was-
benzine, diesel, kortom het hele arsenaal schoonmaakmiddelen is ge-
probeerd. Ook de staalborstel en schuursponsjes werden veelvuldig 
gebruikt.  
Allereerst kocht ik (met dank aan de dealer) een jiffy-standaard, want 
de Solex moest wel op eigen benen kunnen staan. Nu kwamen de wie-
len aan de beurt. Behalve een flinke laag prut zagen ze er nog redelijk 
uit: de lagers schoongemaakt en de remvoering geruwd in de hoop dat 
die nog goed zouden functioneren. Maar daarover later meer.                 
                          
De voorvork kon wel een nieuw verfje gebruiken. Ik wilde de Solex zo-
veel mogelijk als een oude dame bewaren, vandaar dat verdere lak niet 
gebruikt is. 
Het volgende hoofdstuk was het motorblokje. Onder een heleboel troep 
kwam een redelijk blok tevoorschijn. De bougie moest natuurlijk ver-
nieuwd worden. 
Proberen of er een vonk was… neen. Om nu meteen een nieuwe spoel 
enz. te kopen vond ik voorbarig. Daarom eerst een nieuwe bougiekabel 
gekocht. Alles online, want de coronacrisis liet bezoek aan een winkel 
niet toe. Bij zo’n online koopje vallen de verzendkosten wel tegen. Vaak 
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zijn die kosten hoger dan het onderdeeltje. Ik kon wel alle onderdelen 
tegelijk vernieuwen (lees kopen) maar, omdat ik stap voor stap werkte, 
was dat geen optie! 
Via een forum kreeg een tip om de motor te laten draaien los van het 
voorwiel met hulp van de boormachine. Spannend…..er kwam een 
mooie vonk. Nu verder. Alle kabels  en remblokjes vernieuwd. Maar 
toen ik de schoongemaakte en gelakte voorrem weer in elkaar wilde 
zetten, bleek dat een heel andere constructie te zijn dan de gebruikelij-
ke knijprem. 
Zoeken, zoeken  en hulp vragen, want het is een echte puzzel, die So-
lex-voorrem. Maar ook hier bracht Google uitkomst. 
De constructie van de gashandel was weer zo’n vreemd geval. De rem 
werkte min of meer  parallel met de gastoevoer: als ik remde sloeg de  
motor meteen af. Achteraf bleek het een soort beveiliging te zijn. Om 
deze kennis scherp te krijgen mailde ik regelmatig met Marcel 
van de Ven in Sevenum, een Solex-dealer. Hiernaast een 
voorbeeld van een klein stukje correspondentie: 
Jullie zullen opmerken dat mijn technische knowhow te wen-
sen overlaat , maar ik ben dan ook wat betreft sleutelen van 
motoren een laatbloeier en krijg veel hulp van motorcollega’s 
van onze club. 
Zo kreeg ik van Paul v.d. Velde de tip om de rem-arm van de 
achterrem te verlengen zodat het remvermogen een stuk beter 
werd. Ik had nog een stuk dik plaatijzer liggen. Daaruit heb ik 
een mooie verlenging gemaakt. 
Het moment naderde waarop ik ging proberen of Doornroosje 
weer wakker werd. Hier houdt de vergelijking met Doornroosje 
op want ik ben geen jonge prins meer! Maar… hoe ik ook trap-
te … er kon geen plofje vanaf. Daarom het tankje gedemon-
teerd, want er zat weer zo’n typisch Frans carburateurtje op, 
dat helemaal niet werkte volgens de voor ons gangbare ma-
nier met vlotter en naald. Neen, de benzine werd via een vacu-
ümpompje in de cilinder geblazen, waarbij het te veel weer 
terugvloeide in de tank. 
Ten einde raad riep ik de hulp in van motorvriend Henk. Ook hem lukt 
het niet, maar hij kwam op het idee een scheut benzine in de carbura-
teur te gooien en te kijken of ie plofte, 
We hadden bijna de moed op gegeven toen Henk zei: “Ik hoorde een 
plof” en ik rook het motortje!!! 
Daarom ging ik door met de restauratie. De bel erop en de verlichting 
aansluiten: kostte maar drie lampjes, want die constructie was redelijk 
normaal! 
De achterrem bijstellen: weer een gehannes als je het niet weet: de 
bowdenkabel verlengen werkt niet zoals gebruikelijk met een nippel, 
maar onder de trapas zit een hendeltje waarmee je de buitenkabel kunt 
verlengen (stellen) Als je het eenmaal weet, dan is het een fluitje van 
een cent! 
Ik hoorde toen dat er in de buurt iemand woont die veel verstand heeft 
van Solexen. Doornroosje achterop de auto gemonteerd en vol trots liet 
ik het fietsje zien, met de vraag of hij zo naar de keuring kon! De man 
reed er enkele meters op en dacht dat de keuring geen probleem zou 
opleveren! Maar… voegde hij eraan toe :”Ik zou nog geen 50 euro voor 
dit geval geven!!” Daar had ik dan vele weken aan geprutst… 

Het machientje liep steeds beter, ik kon hem zelfs lopend starten. En o, 
ja, wat ik niet wist: er zat een automatische koppeling in. Dat betekende 
dat je het blokje niet pas op het voorwiel moest duwen (zoals bij de 
allereerste solexen) maar dat je de boel bediende met hulp van de kle-
plichter. 
Allereerst gaf ik “rijles” aan dochterlief. 
Maar voor alle zekerheid ging ze op advies van haar broer en met be-
geleiding van hem op een nabijgelegen wei oefenen. “Dan val je niet zo 
hard”, was zijn opmerking. Ze had er groot plezier in! “Ik voel me net 
Louis de Funes!!” Totdat het eind van de wei in zicht kwam… ”Hoe 
moet ik remmen???”. Maar het kwam goed en voor haar verjaardag 
kreeg ze een apart cadeau! ■ 
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