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Redactioneel
Puchclub de Skyriders 1995-2003
december 2003

Door: Ruud Schuitemaker

Zoals ik reeds in het magazine van augustus
jl. had aangekondigd, zal dit de laatste Skyriders-magazine zijn die jullie zullen ontvangen,
maar ook de nieuwsbrief is per heden verleden tijd.

Dus met andere woorden: het is gebeurd
met de club. Op mijn laatste verhaal over
de club heb ik precies drie reacties
gekregen en dan nog van leden die ik
zeer regelmatig spreek. Dit heeft mij doen
besluiten te stoppen met de clubactiviteiten waarin ik veel tijd en energie
heb gestoken. Als de interesse voor de
club afneemt en de reacties van de leden
zo matig zijn, heeft het geen zin meer om
door te gaan. De medeoprichters Fred
Leupen en Rogier van de Berg hebben
niet de ambitie om de club voort te zetten
en Rogier van den Berg is al vele jaren
geleden uitzicht geraakt.
Maar stoppen met Puch en Tomos zit er
voor mij niet in. Ik heb nog steeds erg
veel plezier in het gebeuren en mijn ritten
zal ik het volgende jaar gaan doen met
een groepje mensen die dat ook erg leuk
vinden. Dat ik mijn pennenvrucht niet

meer kwijt kan in ons eigen magazine is
wat jammer, maar ik zal mijn eigen
website weer voorzien van nieuwe
artikelen en belevenissen en natuurlijk
foto’ s van het puchgebeuren. Verder ga
ik voor de mensen die daar belangstelling
voor hebben, sleuteldagen organiseren.
Belangstellende hiervoor kunnen (email)adres of hun telefoonnummer doorgeven,
zodat ik ze kan benaderen wanneer er
een activiteit plaatsvindt. In dit allerlaatste nummer van de Skyriders zal ik
mijn serie sleutelverhalen herhalen die ik
de afgelopen jaren heb gemaakt voor het
magazine, misschien een leuk naslagwerk voor je eigen puchklussen. Verder
ga ik zeker door met mijn nummerregister
voor de puch en tomos, dus heb je
nummers geef ze dan maar door.
Ook mijn vraagbaak functie wil ik in
instandhouden, je kunt mij altijd bellen of
mailen.
Als laatste bedank ik jullie voor de jaren
van plezier die ik in de club heb gevonden en wens iedereen het beste voor de
komende jaren en natuurlijk een goed
2004. Ik zou zeggen Keep them roling,
het is jammer maar het is niet anders.

Aankoopadvies
Door: Ruud Schuitemaker

Op verzoek van leden van onze club, wat aandachtspunten die je kunt gebruiken bij de informatie
naar en de aankoop van Puch's van het type VS50 en MS50 V en MV50
Probeer er bij telefonisch informatie eerst achter te komen wat voor type Puch in de aanbieding is,
want er wordt veel materiaal aangeboden dat is samengesteld uit verschillende types en dus niet
origineel. Ik zal beginnen met het model VS50.
Op VS50 D en L moet het volgende aanwezig zijn:
kastjes / achterframeplaat / kikkerkoplamp / banaanspatbord/ spijltjesstuur of plaatstuur / zadel of
buddy / potje of de sigaar uitlaat / achteruittraprem / tilbeugel.
Let op!
Tot ongeveer 1960 hadden de types VS 50 D of L ook kleine koplampjes en de rest zoals boven.
Alleen de eerste types met kikkerlamp hadden lichtjes naast de koplamp en een schakelaar op het
koplamphuis.
Na ongeveer 1963 werden deze lampjes vervangen door aluminium dopjes, waarna in ongeveer
1965 deze dopjes ook waren verdwenen.
Vraag bij telefonische informatie vooral naar de volgende zaken, en let wel op, losse
onderdelen zijn soms erg duur.

FRAME
Hoe is het frame: roestschade / krom / gebroken bij motorophanging / achterstukje en
binnenscherm en is het verder ook kompleet.
Hoe is het Chroom van de wielen: bussen voorvork en achterveer / stuur / achterrekje / tank en
deksel / tilbeugel.
Zijn de volgende delen aanwezig en in redelijke staat: kastjes / achterframeplaat / standaard / potje
of lange sigaar uitlaat / zadel of buddy / voorspatbord (banaan) / neusje voorspatbord / achterstukje
binnenscherm / achterkant-kettingkast / stuur met spijltjes / bedieningshandels / tanktransvers /
reflector koplamp / achterbrug / cranks.

MOTOR
Is deze kompleet dus: cilinder / carburateur / luchtfilter + rubber / vliegwiel e.d. / turbo koelkappen
en motorplaten / roosterplaat / carterdelen en vraag ook of de motor los staat.
Indien de motor kan lopen schakelt hij ook in alle versnellingen, hier vooral opletten bij
drieversnellingstypes waarvan de hulpas vaak is versleten.
Is het motor en het framenummer gelijk en is het typeplaatje aanwezig vraag bij je club eventueel
het nummer op en controleer dit.

MS50V EN DE MV50
Deze types hadden weer de kleine koplampjes zonder kastjes en banaanspatbord, met voet of
handversnelling waarbij de versnelling pook aan de linkerkant van het blok zat, tevens een
voetrempedaal of bij het eerste type een achteruittraprem.

FRAME
Dit model heeft dus geen: kastjes / banaan spatbord / frameplaten achter/ spijltjesstuur / tilbeugel en
kikkerlamp.
Roest en andere bijzonderheden zoals de VS (punt 3).
Chroom en andere bijzonderheden zoals de VS (punt 4).
Aanwezige delen als VS type echter zonder onder punt 9 genoemde delen.

MOTOR
Heeft een iets ander carter en hand / voetversnelling
Kompleet, verder zoals de VS (punt 6). Let echter op de originele uitlaat en versnellingspookjes.
Let ook hierbij weer op het drie versnellingsmodel en let op punt 7.
Overzicht van puchonderdelen die slecht zijn te krijgen en hierdoor dus duur
Zadel / potje en sigaar uitlaat / banaan spatbord / kastjes / achterframe plaat / achterstukje / wielen /
achterrekjes / stuur met spijltje / chroombussen voorvork en achterveer / versnellingspook MV50 /
motorplaten aluminium / standaard / reflector koplamp / origineel. achterlicht / hulpas 3
versnellingen.

Rot maar niet helemaal hopeloos
December 1996
Door: Ruud Schuitemaker

Waarom reden er ook
vroeger zoveel Puchjes rond
met afgezaagde achterspatborden? Simpel, omdat ook
vroeger het roest-duiveltje
onze puch verteerde. Het
was dus niet zo dat het een
kwestie was van smaak of
mode, hé Fred, maar
gewoon een kwestie van
wegwerken van roest.
Het feit dat de Puch fabriek
nooit erg veel heeft gedaan
aan enige roestpreventie,
niet door het behandelen
van het materiaal voordat
het in elkaar gelast werd
maar ook zeker niet daarna .
De plaat delen zijn binnen
in het frame van blank
metaal, dit in tegenstelling
met Tomos, waarbij je veel
minder roest aantreft tussen
de dubbele plaatwerkdelen.
Omdat er tussen het binnen
en buitenspatbord erg veel
randen, naden en gaten
zitten die niet zijn afgekit,
kan er door opspattend
water, vocht tussen de twee
plaatwerkdelen komen, en
het laat zich raden wat er na
een aantal jaren gebeurde
met
het
van
je
zuurverdiende centen be-

taalde Puchje. Juist ja, het
begon met het wegrotten
van het achterkantje van het
achterspatbord
en
het
eindigde met het compleet
wegrotten van het frame.
Maar laten we eerlijk zijn,
onze Puchjes kochten we
niet met een levenslange

garantie op het plaatwerk,
en hij hoefde toen ook geen
30 jaar mee te gaan. Het
restaureren van onze Puch
loopt dan ook vaak stuk op
het in het gunstigste geval
rotte achterkantje van het
achter spatbord. Ga je deze
roestschade simpel te lijf
met
staalplamuur,
dan
ontdek je binnen een half
jaar dat de moeite voor niets
is geweest en kun je weer
aan de slag. Terwijl ook het
lassen van de achterkant
door de resterende dikte van
het metaal ondoenlijk is.
Begin er niet aan. Ga niet
plamuren als de achterkant
echt goed rot is. Voor het
duurzaam restaureren moet
je dus aan de slag met zo

mogelijk nieuw materiaal,
voor zover dit nog te
krijgen is, want ook dat kan
een probleem worden. Ik
heb wel zelf wel eens een
kromme Tomos gesloopt
voor plaatwerk delen. Het
vervangen is een hoop werk
maar toch wel goed te doen.
Maar nu de echte klus:
Je begint met het doorboren
van de puntlassen op het
achterspatbord en het bovenframe met een boortje 8
of 9mm. De puntlassen zijn
duidelijk te herkennen aan
de kleine deukjes aan de zijkant die je ziet zitten. Ook
kun je het frame ter plaatsen
blank schuren, dan zie je de
kleine puntlasjes wel zitten.
Je begint aan de bovenkant
van het frame, dus net boven de rand van het achterspatbord met het boren van
gaatjes In het midden van
de puntlasjes. Aan weerszijde van de lasnaad op het
frame moet je twee gaten
boren, verder 2 gaatjes aan
de zijkant van het frame. Nu
kun je aan de zijkant van
het achterspat-bord , daar
waar het achter- spatbord
aan het binnen-spatbord zit
gehecht 3 á 4 gaatjes onder
elkaar boren in de puntlas.

Doe dit zowel links als
rechts van dit spatbord. Het
achterspat-bord zit ongeveer
zo’n 2 á 3 centimeter in het
frame geschoven. Nu ga je
voor-zichtig met een metaalzaag het spatbord aan de
rand van het bovenframe afzagen. Doe dat heel voorzichtig, want er loopt een
koker met bedrading voor
het achterlicht tussen het
binnen en buitenspat-bord,
maar ook het binnenspatbord moet er niet vanaf.
Dus stukje voor stukje inzagen tot de holle ruimte.
Wanneer het zaag-werk is
gebeurd en de puntlasjes,
voor zover je ze hebt gevonden, zijn door-boord,
kan het spatbord worden
weggenomen. De niet ontdekte puntlasjes moet je of
doorboren of loshakken met
een dunne beitel. Wat er nu
nog blijft zitten is de rand

van het achterspatbord in
het frame. Deze moet je
voorzichtig met een beitel
loshakken, zodat het uit het
frame kan worden genomen. Dit moet echter zeer
precies worden gedaan , er
mag geen stukje metaal
meer blijven zitten. Dit is
nodig omdat het nieuwe
spatbordje zo in het frame
moet kunnen worden geschoven, zonder dat er nog
metaal delen uit steken. Nu
kunnen we beginnen met
het plaatsen van het nieuw
achterspatbord. Let er wel
op de bedrading die je moet
plaatsen voordat je het achterstukje gaat monteren. Later kom je er niet meer bij
en is het een rotklus om
achteraf de draad door het
frame te krijgen . Eventueel
moet een rot binnenscherm
worden ingekort tot het gezonde gedeelte om het daarna weer te verlengen met
een goed stukje binnenscherm of voor-spatbord.
Doe dit wel, want anders
wordt de achterkant heel erg
slap en kan niet meer tegen
een stootje. Het monteren
kan gebeuren door het te
solderen met koper of Mig .
Ik zelf geef de voorkeur aan
het lassen met Mig. Hierbij
vul ik simpel de boorgaten

door deze met proplassen
weer dicht te lassen, waardoor je het bovenframe
weer vast maakt aan het
nieuwe spatbord. Let er ook
goed op dat het binnenspatbord weer van binnenuit
wordt vast gelast in het
nieuwe spatbord. Na het
weg slijpen van de lassen
kun je de oneffenheden weg
plamuren met staalplamuur.
Zit alles op zijn plaats kit
dan aan de binnenkant alle
naden en kieren af met
acrylaatkit en spuit dit na
droging in de tectyl. Achteraf kun je de holle ruimte
van het frame, via de boutjes van het achterrekje behandelen met een spuitbus
tectyl met een slangetje, zodat deze bin-nenruimte voor
eens en voor altijd is geconserveerd.
Succes met deze klus, heb
je hulp of advies nodig kun
je me altijd bellen.

Gerommel in de trommel
Gerommel in de trommel
Door: Ruud Schuitemaker

Vele Puch rijders hebben het vaak niet eens in de
gaten, maar het gebeurt toch met een zekere regelmaat.
De klachten zijn vaak:
 een achterwiel dat een beetje zwabbert;
 een ketting die er afloopt;
 de Puch is in de bochten niet erg stabiel.
Om het achterwiel te controleren kun je het wiel onder
en boven vastpakken en een schuddende beweging
maken, let dan op het naafgedeelte van het wiel, zodra
hier veel beweging in zit kan het mis zijn. Als je het
wiel vervolgens uitbouwt kun je controleren of het
probleem in de lagers zit of in de holle achteras. De
controle op de holle as is eenvoudig te doen: je pakt
hierbij het begin en het eind van de as vast en probeer
of deze ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Is dat
niet het geval is de as nog heel. Lagerspeling kun je
constateren door de holle as heen en weer te bewegen
zowel radiaal als diagonaal. Maar ook een kromme
holle as geeft een probleem, dan heb je namelijk een
hoogte slag in het wiel. De oorzaak van holle-as breuk
zit vaak in het niet goed vast zetten van de
achtersteekas en de kettingspanners, maar ook het
aflopen van de ketting kan de oorzaak zijn. Echter de
hoofd oorzaak is een holle achteras die constructief
gewoon niet goed is. Mocht het wiel bovenstaande
problemen hebben, is het
vervangen van of de lagers of de holle as de oplossing.

met een zegerringtang hierbij komt ook een dikke
vulring vrij.
Controleer vervolgens de lagers op slijtage en de holle
as op breuken en of hij nog recht is.

Demontage
Demonteer de ankerplaat van het achterwiel door het
verwijderen van de knelring aan de kant van de
remtrommel. Wanneer je de ankerplaat uit de trommel
hebt genomen, controleer ook dan ook de slijtage aan
remvoering en trommel. Over de holle as zit in het hart
van de trommel een kroonmoer waarmee je de
ankerplaat kunt afstellen. Schroef deze moer uit de
trommel. Onder deze ring zit een vetkeerring, deze kun
je alleen verwijderen door er een gaatje in te tikken
met een drevel. Hierna kun je de keerring verwijderen
door deze via het gemaakte gaatje met een dunne
schroevendraaier eruit te lichten. Onder deze
vetkeerring zit een dun metalen plaatje om het vet in
het lager te houden. Door het gaatje in de vetkeerring
zal in dit plaatje een deuk zitten, tik deze er weer uit.
Vervolgens zie je een borgring zitten, verwijder deze.
Daarna kun je de holle as er vanaf de remtrommel
uittikken (gebruik een kunststofhamer). Hierbij komt
met enige moeite de as, de vetkeerring en het lager aan
de kant van het kettingtandwiel naar buiten. Het lager
aan de trommelkant blijft zitten, je kunt deze
verwijderen door het los nemen van de grote borgring

Vervang de delen die kapot zijn en indien de holle as
heel is, controleer dan ook de borgringen
op vervorming en vet de lagers bij hermontage in.

Montage
Plaats het lager aan de kant van de trommel, let hierbij
op de vulring die binnen in de trommel tegen het lager
aan zit en de grote borgring. Bij montage van de
originele holle as (niet verstandig), plaats je eerst de

twee middenborgringen en tik vervolgens de holle as in
het lager tot de aanslag (gebruik hiervoor een
kunststofhamer). Monteer vervolgens de borgring over
de holle as. Plaats nu het lager aan de kant van het
kettingtandwiel en tik ook deze tot de aanslag en
monteer eventueel de borgring en plaats weer een
vetkeerring. Vervolgens monteer je aan de
trommelkant het dunne metalen plaatje en een nieuwe
vetkeerring. Gebruik hiervoor een geleidebus om
beschadiging van de keerring door het schroefdraad te
voorkomen. Ook de kroonmoer kan nu weer op de as
worden geschroefd. Stel deze moer zo af dat de

ankerplaat net binnen de trommel valt, zonder dat deze
aanloopt in de trommel.

Benodigde onderdelen





2 x Lager 6002.
1 x Holle as.
2 x Vetkeerring 32x15x5.5.
Lagervet.

Het is wel wat werk maar rijden doet hij weer perfect.

Krukaskeerring
Puchproblemen, keerringen,
krukas, 12 maart 1997
Door: Ruud Schuitemaker

Het kan na jaren lang trouwe
dienst, maar ook met Puchjes die
lang hebben stilgestaan gebeuren, dat hij opeens niet meer
op snelheid wil komen, en zelf
helemaal niet meer wil rijden.Het
oplossen van dit probleem
kunnen we op de volgende
manier aanpakken. Nadat je hebt
gecontroleerd
of
de bougie nog wel
vonkt
en
de
ontsteking dus in
goede staat is,
kijken we ook of
de
Puch
wel
benzine krijgt en
moeten we de
compressie gaan
meten. Bij de VS
en de MS 50 V
types moet dit zijn
6.7:1 en bij de MV
types 8.5:1. Indien
je door gebrek aan
gereedschap
dit
niet kunt meten is
het draaien aan het vliegwiel met
een gemonteerde bougie ook
moge-lijk. Hierbij moet er een
flinke tegen-druk zijn bij het
ronddraaien van het vliegwiel.
Lijkt dit allemaal in orde te zijn
dan moet je con-troleren of er van
achter het vliegwiel geen vloeistof
(olie achtige strepen) lekt, ook
moet je controleren of er
voldoende olie in het carter
aanwezig is. Bij lekkage van
achter het vliegwiel, lekt over het
algemeen
een
versleten
krukaskeerring, of is deze er zelfs
helemaal uitgelopen. Dit heeft tot
gevolg dat de zuiger geen of
onvoldoende
brandstof
kan
aanzuigen in de spoelruimte en
dus ook bij de zuigerslag
onvoldoende brandstof via de
spoelpoorten
in
de
verbrandingsruimte kan krijgen dus
geen of slechts weinig brandbaarmengsel.

De enige manier om dit goed op
te lossen is het uit het frame
nemen van het gehele motorblok,
zodat deze op de werkbank kan
worden nagekeken en gedemonteerd.
Voor het demonteren van het
vliegwiel moet je eerst even
controleren of de krukas axiaal of
radiaal geen ernstige speling
heeft. Is dit wel het geval zullen
de hoofdlagers moeten worden
vervangen of nagesteld, hierover

echter de volgende keer meer.
Laten we er van uitgaan dat er
geen
speling
is
op
de
krukaslagering en dat alleen de
krukaskeerringen moeten worden
vervangen, dan gaan we te werk
op de volgende manier:
Verwijder het vliegwiel met de
juiste poelietrekker (let op het
spietje), waarna de ontsteking in
het zicht komt, nu markeren we
eerst de positie van de onderplaat
van de ontsteking door een
merkteken te maken op deze
onderplaat en het linkercarterdeel
bij de schroefjes van de ontstekingsonderplaat, dit om later
de ontsteking op de juiste positie
te kunnen terug bouwen. Hierna
nemen we de vier schroefjes los
van de onderplaat van de
turbokoeling en eventueel de
kettingbeschermrand waarna we
deze onderplaat kunnen ver-

wijderen. Als we dan vervolgens
de ontsteking met drie schroefjes
losmaken kan ook deze worden
verwijderd en kijken we tegen de
krukastap aan en de keerring. Zit
deze los en dus niet meer op zijn
plaats, kunnen je hem zo
verwijderen. Zit hij echter nog op
zijn plaats dan moeten je deze
voorzichtig met een dunne
schroevendraaier verwijderen. Let
echter op de pasrand niet te
beschadigen want dan kan de
keerring niet meer
goed
afsluiten.
Monteer altijd een
nieuwe keerring
want zo duur zijn
ze niet. En let ook
even
op
de
keerring van het
ketting tandwiel.
Vervang ook deze
wan-neer
er
sprake is van
lekkage.
Vervolgens bouwen
we alles weer
terug, let wel op
het
merkteken
van
de
ontsteking.
Dit was dus de linkerkant van het
blok nu komt het probleem want
ook de rechter-kant van het blok
heeft
zo'n
krukaskeerring.
Hiervoor moet echter wel de
rechter carter-deksel worden los
gemaakt. Let hierbij op dat bij de
hand-versnelling modellen de
blok-keerringspal
van
de
versnelling eerst moet worden
verwijderd en de buitenmoer van
de koppeling, en verder moet ook
de eventuele terugtrapremkabel
geheel terug worden geschoven
in het carterdeksel. Vervolgens
ver-wijderen we het carterdeksel
en maken we de remhevel los.
Nu kijken we tegen het hoofdtandwiel en de koppelingstrommel aan, maak vervolgens
eerst de moer van het hoofdtandwiel los door de krukas te
blokkeren en daarna pas de

koppelingstrommel. Doe dit niet
andersom daar je dan de krukas
niet meer kan blokkeren. Voor de
demontage van koppelingstrommel moet eerst het treklager met
de zegerring worden losgenomen. Achter dit treklager zit de
moer van de koppelingstrommel,
hierna kan de koppeling worden
verwijderd. Let hierbij op de veer
en de vulring in de trommel en
een tweede vulring achter de
trommel en de zegerring voor de
krukas. En let ook op de slijtage
van de koppelingsplaten en de
lagerbus van de koppeling.
Bij de tweeversnellingsmodellen
kun je nu de keerring van de
rechter krukastap zien zitten,
vervang deze op dezelfde manier
als de linker. Echter nu komen we
aan het volgende probleem: de
drieversnellings modellen, deze
hebben namelijk voor de keerring

een extra rollager in het blok
gemonteerd zitten. Hiervoor moet
je een speciale trekker hebben
anders krijg je het lager er niet uit.
Zonder trekker gaat het ook wel
maar dan moet het gehele blok
worden gedemonteerd.
Met de speciale trekker kan het
lager worden uitgenomen door de
lagerkooi stuk te knippen en
tussen de kogels twee trekstangen te plaatsen en deze er
vervolgens uit te trekken met een
trekker, dit grapje kost je ook nog
een nieuw lager.
Ik zelf geef er de voorkeur aan
het geheel demonteren van het
blok omdat dan ook de overige
motordelen en de versnellingbak
kan worden gecontroleerd. Let bij
demontage van het hele blok wel
op de rollers van de versnellingsbaklagering deze vallen
er spontaan uit wanneer je de

blokdelen gaat losmaken. Het zijn
er 64 dus erg veel rollers over de
hele werktafel en je bent ze ook
zo kwijt. Monteer de rollers ook
weer in het zelfde lager terug. Let
bij het monteren van de nieuwe
keerringen voor de krukas op de
smeerruimtes tussen de keerring
en het hoofdlager. Tik je namelijk
de keerring tegen het lager aan
dan zal de smeerring van de
hoofdlagers een groot probleem
worden en pas op, deze lagers
zijn redelijk duur en dan moet je
weer opnieuw beginnen.
Maar nu dan aan de slag. Ik zou
zeggen veel succes en je weet, je
kunt me mits op een gepaste tijd
altijd bellen voor hulp.

Kilometerteller ‘Meten is weten’
Puchklus de snelheidsmeter
Door: Ruud Schuitemaker

Hoewel de VDO snelheidsmeters niet bekend staan om
zijn slechte kwaliteit kan toch
het meten van de snelheid een
probleem
zijn.
Meestal
ontstaan problemen door een
defecte of een geknikte kabel,
maar er kunnen ook andere
oorzaken zijn. Als deze kabel
regelmatig enige druppeltjes
olie krijgt en we er voor zorgen
dat er geen knikken of
beschadigingen aan de buitenkabel ontstaan, kan het lange
tijd goed gaan. De kabel van
een snelheidsmeter of de
zogenaamde
kilometerteller
bestaat uit een spiraalkabel van
gevlochten metaal dat zeer
soepel is. Deze kabel loopt
weer door een buitenkabel. Als
deze buitenkabel beschadigt
raakt zul je ontdekken dat er
water tussen de binnenkabel en
de buitenkabel kan komen en
dan ontstaat er erg snel roest,
wat het soepel draaien van deze
kabel niet zal bevorderen.
Als de kabel zwaar gaat lopen
gaat de kilometertellernaald
vreemde slaande bewegingen
gaat maken doordat je de
binnenkabel als het waren gaat
opwinden. Het vervangen van
deze kabel is dan een redelijk
simpel klusje. Deze binnenkabel brengt doormiddel van
twee vierkante nokje aan de
beide einde van deze kabel de
snelheid van het wiel over op
de teller. Let er bij klachten op
dat de vierkante nokjes ook
inderdaad vierkant zijn anders
zal de meenemeras in de
trommel de kabel niet meer

meenemen. Zorg er ook altijd
voor dat de kabelwartels goed
vast zitten op zowel de
tellerklok als de trommel. Het
mechanisme in het voorwiel
kan wel de nodige klachten
geven, maar ook hier ligt vaak
de oorzaak in onvoldoende
smering. In de ankerplaat van
het
voorwiel
zit
een
aandrijfwormwiel van kunststof
hoewel
de
vroege
modellen van onze Puch een
metalen wormwiel hadden.
Voor dit wormwiel zit een
vetkeerring die er voor moet
zorgen dat het smeervet van
deze wormwielen niet in de
remtrommel
komt.
Het
aandrijfwormwiel wordt op zijn
beurt weer aangedreven door
een
wormwiel
en
een
meenemeras. Met name deze
meenemeras kan problemen
geven omdat in deze as het
vierkant zit dat de kabel weer
moet aandrijven. Door onjuiste
montage van kabel of simpel
door slijtage en of inwendige
vervuiling zal deze meenemeras inwendig rond kunnen
worden, zodat er geen aandrijving meer is van de
kilometertellerkabel.
Bij klachten die niet liggen aan
de kabel of de tellerklok, moet
de ankerplaat van het voorwiel
worden
gedemonteerd
de
remschoenen worden verwijderd, de vetkeerring en het
aandrijfwormwiel worden gedemonteerd en moet de hele
ankerplaat worden schoongemaakt in de wasbenzine.
Eventueel is het mogelijk het
hele aandrijf mechaniek te
demonteren door met een
drevel de borgstift uit de

ankerplaat te tikken. Let er
dan wel op dat er een veertje
en dunne ringetjes vrijkomen,
doe dit echter alleen als alles
echt vast zit of als het
meenemerasje ver-sleten is.
Het simpel in de week zetten
van de ankerplaat is vaak al
voldoende. Als het oude vet
zand en andere verontreiniging is opgelost en het
meenemerasje weer draaibaar
is kan het mechaniek worden
voorzien van nieuw vet door
middel van het vetnippel op
de ankerplaat. Is deze niet
aanwezig, kan er altijd nog
een likje vet op het wormwiel
worden gesmeerd en voor het
monteren van de vetkeerring
ook nog op het aandrijfwormwiel. Let bij dit
aandrijfwormwiel ook even
op de conditie van de tanden
van dit wiel, ook deze moet
in goede staat zijn en goed
ingrijpen op het wormwiel.
Vervang het kunststof wiel
zonodig. Kijk ook naar de
vetkeerring, deze moet heel
en in goede staat zijn, omdat
er absoluut geen vet in de
remtrommel mag komen.
Voor montage van de ankerplaat kun je controleren of
het mechanisme nu ook
werkt: door een oud stukje
tellerkabel in het aansluitstuk
te zetten en daarna het
aandrijfwormwiel in de ankerplaat te draaien.
Nu moet het stukje kabel
soepel ronddraaien. Monteer
nu weer de remschoenen en
plaats de ankerplaat weer in
de trommel. Maak daarbij
met de ankerplaat en
draaiende

beweging zodat het aandrijfwormwiel in de remtrommel
valt. Klachten aan de VDOteller zelf zijn moeilijk te
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verhelpen. Zelf maak ik ze nog
wel eens open, maar ik zou
een ieder ander aanraden een

13

nieuwe teller te monteren.

Skyrider Magazine

Ontsteking
Technisch verhaal
Door: Ruud Schuitemaker

In de serie technische verhalen
ga ik proberen belangstellenden de werking en
eventueel de reparatie van de
onze Puch uit te leggen,
hoewel we te maken hebben
met een "Oostenrijks kwaliteitsprodukt" moeten we dit
onderhouden en kan er toch zo
af en toe en probleem
ontstaan.
Motorisch kunnen we te
maken krijgen met grofweg
twee eenvoudige problemen:
* de ontsteking;
* de carburatie.
Maar laten we beginnen met
het ontstekingsprobleem.
De ontsteking
Na het verwijderen van het
luchtrooster en de deksel op
het vliegwiel kijken we tegen
het vliegwiel aan en ontstaat
het eerste probleem; hoe krijg
ik het vliegwiel los?
Ik zelf heb een aantal
hulpstukken gemaakt om het
vliegwiel te blokkeren tijdens
het
losdraaien
van
de
centralemoer, maar je kunt ook
de motor in de versnelling
zetten of de ketting blokkeren
door een dunne schroevendraaier tussen de schakels van
de ketting voor het kettingtandwiel te plaatsen, maar
let op de motorbeplating is van
aluminium, en er breken
makkelijk stukken van af.
Probeer het echter niet met een

schroevendraaier tussen de
spoel in het vliegwiel.Na het
blokkeren van het vliegwiel
kan de centrale moer van het
vliegwiel worden losgenomen,
hiervoor is echter wel een
vliegwieltrekker nodig, ge-

bruik geen hamer en een
schroevendraaier want dan
gaat er zeker iets kapot.
Na demontage van het vliegwiel (let op de spie) en ook de
bougie (het werkt makkelijker
zonder kompressie), kijken we
tegen de ontsteking/lichtspoel
en de contactpunten en
condensator aan.
1) Bij de inspectie van de
Puntjes moeten we er opletten
dat deze niet zijn ingebrand of
dat het fibernokje is versleten,
ingeval van twijfel moet je
deze
gewoon
vervangen,
probeer als je ze moet
vervangen zoveel mogelijk
puntjes te krijgen met de
schroefaansluiting van de
bedrading anders moet je de
bedrading omsolderen (zie
daarvoor punt 2).

De schroefbedrading maak je
los, dit zijn twee zwarte draden
daarna schroef je de puntjes
van de grondplaat, waarna
eenvoudig nieuwe puntjes
kunnen worden gemonteerd
door deze weer op de onderplaat te schroeven en de
draden te monteren.
Het afstellen van de puntjes
kan daarna op de volgende
manier, monteer de spie in
krukas en plaats het vliegwiel,
let wel op de inkeping voor de
spie in het vliegwiel, daarna
kun
je
het
vliegwiel
verdraaien en zul je merken
dat de puntjes gaan lichten op
het moment dat nok in het
vliegwiel tegen het fibertje
van de contact-puntjes aan
komt. De lichthoogte van de
puntjes moet tussen de 0,3 mm
en 0,4 mm liggen dit moet je
con-troleren met een voelermaat.Indien dit niet het geval
is kun je het bevestigingsboutje van de puntje op de
onderplaat iets losdraaien en
deze met een schroevendraaier
in de inkeping iets verstellen,
daarna het boutje weer goed
vastdraaien.
Als dit in orde is kunnen we na
het smeren van het viltje op de
onderplaat en het schoonmaken van de nok in het
vliegwiel deze weer monteren
(let er wel op dat de boutjes
van de contactpuntjes en
onderplaat goed vast zitten de
spie op zijn plaats zit en het
vliegwiel op de juiste manier is

aangebracht) waarna we de
centrale moer weer kunnen
monteren, draai ook deze weer
zeer goed vast, blokkeer
hiervoor het vliegwiel of de
ketting.

2) Indien je geen puntjes kunt
krijgen met schroefaansluiting
en dat komt helaas erg veel
voor, moeten je de aansluitingen omsolderen, wat veel
meer werk is omdat door de
slechte bereikbaarheid van de
puntjes, je de buiten en de
binnenrand van de koeling
moet demonteren om de
onderplaat te kunnen verwijderen.(let op schroefje
achter binnenrand bij de
cilinder).
Merk het motorblok en de
onderplaat doormiddel van een
inkeping op het randje waar de
bevestigingsschroefjes zitten
voordat deze wordt gedemonteerd, zodat deze na
montage
weer
op
zijn
oorspronkelijke terug komt,
daarna kunnen de drie
schroefjes worden losgemaakt
en de onderplaat kompleet met
bougie kabel worden los
gemaakt. Demonteer ook de
drie draden die in het
kroonsteentje zitten deze zijn
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zwart/geel/wit of rood, let er
wel op hoe deze draden zijn
aangesloten.
Leg de onderplaat op een
werktafel en maak de puntjes
los van de onderplaat, ook de
twee zwarte draden moeten los
worden gemaakt van de
puntjes en los gesoldeerd
worden van de condensator.
De lange draad die loopt naar
het kroonsteenje moet op de
condensator
worden
ge-

soldeerd zo ook de nieuwe
draad van de contactpuntjes.
Hierna kunnen we het geheel
weer
monteren
op
het
motorblok.
Let er nu op dat er geen draden
klemmen onder de onderplaat
en dat deze niet tegen de
krukastap aanlopen en dat het
merkteken dat is aangebracht
bij demontage weer overeenkomt. Nu kunnen de puntjes
worden afgesteld als boven
omschreven, en moet je
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controleren of het ontstekingsmoment nog correct is
afgesteld.
Dit moet zijn bij de volgende
types:
* MS 50 gegoten vliegwiel 3.5
mm voor bovenste dode
punt.(BDP)
*VS 50 gegoten vliegwiel
eerste model 2.5 mm voor
BDP.
* VS 50/MV 50 geperst stalen
vliegwiel 1.8 mm voor BDP.
Het bovenste dode punt (BDP)
stellen we vast door de
onderpen van een schuifmaat
in de bougieopening te
plaatsen, het vliegwiel links
om te draaien tot de
schuifmaat niet verder meer
omhoogkomt, we stellen nu de
schuifmaat terug tot hij op de
cilinderkop stuit, dat is het
BDP. Bij deze verkregen maat
stellen wij nu de schuifmaat
weer bij tot (afhankelijk van
het type motor), 3.5mm/
2.5mm/1.8 mm (dit tellen wij
dus op bij de afstand van het
BDP, b.v: BDP 20 mm + 1.8
mm = 21.8 mm).
Op dat moment moeten de
contactpunten
net
gaan
openen, is dat niet het geval
dan kan als de puntjes zelf juist
zijn afgesteld, de onderplaat
van de ontsteking na het los
draaien van de drie boutjes,
zowel naar voren als naar
achteren worden verschoven
en wel zodanig dat op 21.8
mm (zie voorbeeld) voor BDP
(vliegwiel linksom draaien) de
contactpuntjes
juist
gaan
openen.
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Achterschokbreker
Met honderd km. door de bocht
Door: Ruud Schuitemaker

Gelukkig is de achterschokbreker van onze
puch niet echt een probleemgeval. Wel is
haast altijd het chroom in slechte staat, maar
dat valt gelukkig op te lossen.
Als er dan ook klachten zijn over deze
schokbreker, betreft het altijd slijtage van
rubber en nylonringen en de viltstroken. Als
deze slijtage aan de schokbreker al wat
langer bestaat, kan het aluminium van de
binnenglijbus (onder-schokbreker) verslijten
door contact met de chroombus die er
tegenaan gaat lopen.
Van de latere types VS50, MV50 en MS50V
zijn de schokbrekers haast allemaal gelijk. Het
eerste type VS 50 had een heel andere
schokbreker en was het model van de kop
van de schokbreker tot 1960 iets anders. Ook
had het tweede model iets kortere
chroombussen en een iets ander model
binnenglijbus met een chroom gaffelbeugeltje.
Ook bij de Tomos zal je in de begin jaren
zestig de andere kop van de schokbreker
aantreffen en een kortere chroom bus.

Even een stukje historie
Tot 1957 monteerde men dunne verchroomde
schokbrekers.
V.a. 1958 monteerde men een dikke
schokbeker met andere kop en korte
chroombus en chroom gaffelbeugeltje.
V.a. 1960 de dikke schokbeker met moderne
kop en een korte chroombus en chroom
gaffelbeugeltjes.
V.a. 1968 de dikke schokbreker met modernekop en een lange chroombus en hoekig
gaffelbeugeltje.
We beperken ons tot het bespreken van het
model schokbreker vanaf 1958.
A

Voel bij gemonteerde schokbekers of er
ruimte in zit door er horizontaal aan te
trekken op de grens van de chroombus en
de onderschokbreker. Is dat het geval dan
zul je merken dat de schokbreker als het
ware knikt.

B

Til ook je puch even op aan het
bagagerekje en controleer de vrije slag
van de schokbreker tot het aanslagpunt.

Ad A
Zit daar speling op zul je ontdekken dat de
viltring (nr. 4) weg is of ernstig versleten, maar
ook dat de rubberringen (nr. 7) en de nylon
ringen (nr. 3+5) versleten kunnen zijn.
Controleer dan ook de onderschokbreker op
slijtage aan het aluminiumhuis.

Ad B
Zijn mogelijk de rubberringen weg (nr7) of is
er een nieuw type chroombus gemonteerd
zonder een tweede rubberring te plaatsen.
De demontage is redelijk eenvoudig:
door het losnemen van het m6 montageboutje
kan de kop van de schokbreker worden
gedemonteerd. Let er bij demontage wel even
op dat er onder in de kop een staalplaatje zit
dat niet mag wegraken. Nu kan de chroombus
naar onderen worden geschoven en komt de
binnenglijbus vrij.
In deze binnenglijbus zal je van boven naar
onderen de volgende onderdelen aantreffen:
1) veer met rubberstaaf;
2) stootrubber;
3) nylonring;
4) viltring;
5) nylonring;
6) schraapring vilt;
7) 1 of 2 rubber stootringen.
Let er dus ook even op dat het dun
metalenplaatje in de kop van de schokbreker
aanwezig is, let dan ook even op de
silentblokje in de schokbrekerkop. Deze moet
heel zijn en het busje moet in het midden
zitten. Als je dan toch bezig bent let dan ook
op het silentblokje in de achterbrug.Vervang
de beschadigde of ontbrekende onderdelen
en
monteer
eventueel
een
nieuwe
chroombus, vet alles licht in en monteer alles
weer in omgekeerde volgorde.Nu zal je met
rijden ontdekken dat de puch beter in de
bocht ligt en dat hij veel stabieler zal rijden.
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Voorschokbreker
Een verend geval, nov. ‘97
Door: Ruud Schuitemaker

De voorvorken van onze
Puchjes kun je grofweg
indelen in drie modellen,
hoewel er in de loop van de
jaren ook diverse kleine
modificaties zijn geweest.
De voorvork van het eerste
MS50 model uit de jaren '50
had een dun vorkje dat was
samengesteld uit gestanst plaat
met een chroombus van 120
mm lang.
Ook het tweede model voor de
MS50 en de VS50 Skyway
modellen had deze dunne
voorvork, met dit verschil dat
het kruisstuk (is bovenkant v.d
vork) uit staal was gegoten.
Op de VS50 v.a. 1957 zat een
wat dikkere voorvork met een
gegoten kruisstuk en een
chroombus van 145 mm lang,
dit model is op wat kleine
wijziging na gebruikt tot en
met het laatste model van de
eitank Puch de MV50.
De problemen die zich veel
voordoen met de voorvork zijn
de volgende:
Het kruisstuk kan door vallen
of een aanrijding krom zijn
geworden (nooit richten altijd
vervangen), hij kan via de
keerringen olie gaan lekken,
terwijl ook de vering terug kan
lopen omdat de viltstrip kapot
is, het is dan mogelijk dat een
of de beide voorpoten vast gaat
zitten. Maar ook voor de
vervanging van de chroombus
zal de vork gedemonteerd
moeten worden. Hoewel dit
een flinke operatie is, kun je

het toch redelijk eenvoudig
zelf doen.
De eenvoudigste manier van
werken is om de gehele
voorvork uit het frame te
nemen, dit kun je doen op de
volgende manier:
1) Demonteer eerst het stuur.
2) Maak de balhoofdmoer op
het koplamphuis los bij het
MV model en de twee 6 mm
boutjes bij het VS model.
Daarna maak je de twee
schroefjes los onderaan het
koplamphuis en til je het
koplamphuis op en draai deze
naar de zijkant, nu kun je de
kop van het frame zien. Bij het
VS model moet vervolgens
eerst de opzetbeugel van het
koplamphuis worden
losgemaakt waarna je net als bij
het MV type wederom een
balhoofdmoer ziet zitten, laat
deze nog even vast op de
vork zitten.
3) Demonteer de tellerkabel en
de remkabel van het voorwiel
4) Volgens verwijder je de
steekas van het voorwiel, denk
om de borg boutjes en neem
het voorwiel uit de vork.
5) Nu moet ook nog het voorspatbord
worden
gedemonteerd en pas hierna ga je
de balhoofdmoer losmaken.
Houdt wel de vork omhoog
anders zakt hij uit het balhoofd
en rollen alle 42 kogeltjes van
5 mm over de grond. Na deze
kogeltjes eerst voorzichtig te
hebben verwijderd aan de
bovenkant, kun je de vork uit
het balhoofd laten zakken. Let

wel op de kogeltjes van de
onderlagerring.
6) De vork kan vervolgens in
de werkbank worden gezet.
7) Verwijder de moertjes uit
de onderpoten (glijbus), gebruik hiervoor eventueel een
kort pijpsleuteltje omdat je dan
met een schroevendraaier de
veer-pen kan vast houden.
Maar let nu op want er zal olie
uit de onderpoten lopen.
8) Als de ondermoertjes zijn
losgenomen kan de onderpoot
iets naar onderen worden
getrokken. Let ook even op de
sluitringetjes die er nog uit
kunnen vallen.
9) Nu kan de glijhuls van de
onderpoot worden geschroefd
en kan de onderpoot worden
verwijderd.
10) Hierna zie je aan de
binnenpoot een veerpen zitten,
deze is met een schroefring
aan de binnenpoot geschroefd.
11) Na het verwijderen van de
schroefring komt de veer vrij
en kun je ook de twee
glijbussen per veerpoot van de
binnenpoot verwijderen. Bij de
MV kun je nu de veer er
uitnemen, maar bij het VS type
en andere vroege types moet
het borgboutje op de kop van
het
kruisstuk
worden
losgenomen.
12) Na het verwijderen van
deze glijbussen moet je ze
controleren op beschadiging en
slijtage.
De glijbussen moeten soepel
en niet te ruim over de
onderpoot glijden.

Ook kan nu de glijhuls worden
schoon gemaakt en worden
gecontroleerd. Let hierbij op
de viltring aan de buitenkant
maar ook op de viltring en een
rubbermanchet in de glijhuls,
deze moet strak over de
binnenpoot schuiven.
Indien dit niet het geval is,
moet zowel de viltring als
ook de rubbermanchet worden
vervangen maar misschien ook
wel de buitenviltstrook.
13) Nu kun je als dit nodig is
ook de chroombus vervangen.
Ga hierbij als volgt te werk:
maak met een elektrische
verfafbrander of een föhn de
chroombus goed warm, laat
hem afkoelen tot handwarmte
en probeer met voorzichtig
draaiende
bewegingen de bus
naar onderen te
schuiven.
Dit
kost soms wat
moeite omdat er in
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deze chroombus een stootrubber zit. Ga niet met
schroevendraaiers
of
een
hamer aan de gang want je
maakt de boel kapot.
14) Moet je de bus vervangen
zet dan wel het stootrubber
over in de nieuwe bus, vet
hiervoor de nieuwe bus
inwendig in en ook het
bovenkant van het kruisstuk,
dit vereenvoudigd de montage.
15) De montage gaat in omgekeerde volgorde, leg bij de
montage eventueel een nieuw
o-ringetje onderaan de veerpen
zodat deze weer goed afsluit in
de glijbuis.
16) Na de montage moet je de
veerpoten weer vullen met 40
cc sae 40 olie per poot, dit kan
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via het boutje in de kop van
het kruisstuk
17) Als laatste: wil je een
nieuw slotje in de voorveer
zetten omdat er geen sleutel
meer is of omdat het slotdefect
is, dan kun je het slot
eenvoudig verwijderen door
eerst het borgpennetje te
verwijderen en vervolgens met
een hamer en een drevel vanaf
de kant van het frame het slot
uit te houder te slaan (dus van
af de achterkant van het slot).
Schuif het nieuwe slot met
ingestoken en omgedraaid
sleuteltje in de houder en laat
de sleutel los, monteer vervolgens weer het borgpennetje .
Let bij het kopen wel op
het type slot dat in jou
Puch zit, want er zijn
drie
verschillende
modellen in deze sloten.
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Twee versnellingsbak
Door: Ruud Schuitemaker

Soms schakelt zelf de
tweebak niet goed.
Zoals
we
inmiddels
allemaal wel weten had
het driebakblokje van
onze Puch een ernstig
schakelprobleem.
Een op dit moment zeer
dure hulpas zit vaak het
goede schakelen in de
weg. Schakelen is vaak
niet het probleem, maar
versnellingen vast houden en dan vooral in de
tweede versnelling is het
euvel. Aardig is het om te
weten dat het vaak de
voetgeschakelde blokjes
zijn die dat probleem
hebben
terwijl
de
handgeschakelde exemplaren veel beter zijn.
Mogelijk komt dat door
het feit dat de voeschakeling veel directer
is
dan
de
handschakeling, waarbij de
overbrenging naar de bak
door de kabels wat trager
verloopt. Inmiddels heb ik
er wel weer een oplossing voor gevonden,
maar hoe duurzaam deze
oplossing is weet ik niet,
de praktijk zal dat moeten
uitwijzen. Maar 100%
goed is natuurlijk altijd
het monteren van een
nieuwe hulpas en de
ingrijpende tandwielen,
dan is alles weer nieuw.

Maar ook de tweebak
kent zo zijn problemen
met schakelen en het uit
de versnelling schieten.
De oorzaak bij deze
tweebakjes ligt vaak aan
het onjuist demonteren
en monteren van het
blokje na reparatie en
revisie,
wanneer
we
tenminste slecht afgestelde versnellingskabels
kunnen uitsluiten.
Bij de handgeschakelde
tweebakjes
kan
de
oorzaak zitten in een
onjuist
gemonteerde
schakelas, waarbij de
inwendige
schakelvork
niet onder een hoek van
90
graden
op
de
schakelas is gemonteerd.
Dan zul je de tweede
versnelling
slecht
of
helemaal niet kunnen
bereiken, maar ook het
ontbreken van de borging
op de as van de
schakelvork of het monteren van deze borging
op de verkeerde plaats is
een oorzaak van storingen. Op deze as met
schakelvork
behoren
twee stootringen te zitten,
één onder en een boven
de inwendige schakelvork, terwijl de borging
door middel van twee
borgveertjes
in
de
inkepingen van deze as
de boel op zijn plaats
moet houden. Monteer je
er maar één en alleen
bovenaan dan krijg je erg

veel speling op de
schakelas, en dan ook
weer een slecht invallende tweede versnelling. Inwendig laat
men ook vaak de vulringen weg van de hulpassen, waardoor deze
veel speling krijgen. Door
deze speling zal ook de
lagering en de tandwielen
snel slijten met als gevolg
nog meer speling. Omdat
de versnelling tandwielen
door middel van vier
nokjes in elkaar grijpen,
laat het zich raden dat
ook deze nokken zullen
slijten. Want half ingrijpen
betekent veel druk op
een kleiner oppervlakte.
Let er bij montage en
demontage altijd op dat
alle vulringen en lagerrollers in de zelfde
lagerring en op de zelfde
plek terugkomen. Controleer voor demontage
altijd de speling door aan
het kettingtandwiel en
aan het aandrijftandwiel
te trekken. De speling
grens ligt tussen de 0.05
en de 0.30 mm, bij
grotere spelingen is het
altijd mogelijk om dikkere
vulringen te gebruiken,
zodat een en ander weer
binnen de aangegeven
grenzen komt te liggen.
Heb je nog vragen of
opmerkingen, je kunt mij
altijd bellen of mailen.
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Hogedrukkop
hogedrukkop met de hoogste compressie dus met de

Door: Ruud Schuitemaker

kleinst verbrandingskamer heeft een compres-sie van
Wat is nu zo'n hogedrukkop waarmee onze

1: 11.5.

Puchjes zoveel harder moeten kunnen rijden.

Voor onze modellen Puchjes bestaan de volgende

Er gaan veel verhalen over deze koppen en

koppen met onderdeelnummer:

over de prestaties van zo'n kopje, maar alleen

1)

Nr 350.310.2018

= 32.5 mm

Compressie 1:11.5

zo'n kop geef je in ieder geval niet een

2)

Nr 350.110.2018

= 32.5 mm

Compressie 1:10.5

wereldsnelheid.

verschillende

3)

Nr 350.210.2018

= 34 mm

Compressie 1: 8.5

types hadden vooral in het buitenland een

4)

Nr 52.1.1001.1.

= 37 mm

Compressie 1: 6.5

groter vermogen en dit kwam voor een deel

5)

Nr 050.10.1001

= 37 mm

Compressie 1: 6.5 kleplichter

Puchje

van

voort uit een hogere compressie maar vooral
van grotere cilinders en carburateurs.

Het verschil tussen kop 1 en kop 2 op de lijst is dat kop

Omdat in Nederland het vermogen moest

1 0.5 mm is afgedraaid, zodat er nog een hogere

worden beperkt rijden we hier met de meest

compressie ontstaat.

tamme versie van de cilinderkoppen. Deze

Het monteren van zo'n kop is alleen maar verstandig

koppen hebben een grote verbrandings-

als het blokje in een goede staat is, en moet ook de

kamers zodat de compressie 1:6.5 is. De

lagering en de oliekeerringen van de krukas goed zijn,
anders krijg je brokken.
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Verlichting
Steek je licht eens op, juli 2000

Als er niets meer aanwezig is, zul je met een

Door: Ruud Schuitemaker

stukje dun CO2 lasdraad moeten proberen om

Het licht op onze Puchjes is over het algemeen
niet zo erg kwetsbaar als dat van een fiets waarbij
je heel vaak wat moet doen aan de bedrading of
lampjes die geest hebben gegeven.
Maar als er problemen ontstaan met de verlichting
komt dit vaak door de bedrading of slechte
contacten in de lichtschakelaar.
Omdat de bedrading geheel is weggewerkt in het
frame is het ingeval van een draadbreuk vaak een
hele klus het weer te herstellen. Hier komt ook
nog bij dat in het achterframe van onze Puchjes
"een deel dat toch al erg roestgevoelig is" de
bedrading

in

spiraalkokertjes

ligt,

die

ook

onderhevig zijn aan vaak ernstige roestvorming.
Het is dan ook vaak een probleem om nieuwe
bedrading in deze kokers te krijgen.
In mijn restauratieprojecten leg ik zelf altijd een
nieuwe bedrading van voor tot achter ook als de
oude bedrading er nog goed uitziet. Bij het
achterlicht en onder het frame, ter hoogte van de
standaard, komen stukken draad uit het frame die
altijd heel hard zijn en als je ze gaat buigen
spontaan afbreken, hoewel het er vaak nog goed
uitziet. Door veroudering van deze bedrading door
temperatuur en olie producten is deze zeer
kwetsbaar. Je ziet dan ook veel Puchjes waarbij
men de bedrading buitenom het frame heeft laten
lopen.
Als er nog bedrading aanwezig is bij het
achterlicht, probeer dan of dit nog vanaf de
onderkant van het frame terug is te trekken,
soldeer er echter eerst een nieuw stuk draad
aanvast zodat deze bij het terugtrekken weer in
de koker terecht komt.

weer door de koker heen te komen. Bij het MV
type lopen er gelukkig vaak 2 kokertjes door het
achterframe dus mocht de ene niet lukken kun je
altijd nog de volgende gebruiken. Ook is het
mogelijk om met perslucht de kokertjes schoon te
blazen zodat er toch weer draad in kan.
Ben je er eenmaal met een lasdraadje doorheen,
soldeer aan het einde van deze draad dan een
nieuwe stroomdraad voor het achterlicht, hierna
kun je de hele draad terug trekken tot onder het
frame. De draad van het achterlicht moet wel
helemaal worden doorgetrokken tot het balhoofd.
Vanaf de onderkant van het frame kunnen er dan
ook twee nieuwe draden voor de motor worden
getrokken, deze gaan samen met de draad van
het achterlicht helemaal naar voren. Voor het
trekken van de voordraden gebruik ik dezelfde
methode, dus door het terugtrekken van af het
balhoofd met een aaneen gesoldeerde nieuwe
draad, of het lasdraadje. Leg vervolgens alles
weer netjes in de kabelkousjes. Gebruik als het
maar even kan de originele kleuren, dus grijs(wit)
voor het achterlicht, geel voor de draad van de
lichtspoel en zwart voor de draad van het
kortsluitknopje van de ontsteking, dat zoek
makkelijker als er iets niet helemaal goed zit. Leg
ook de bedrading voldoende ruim zodat er altijd
wat draad extra is. Na het afronden van dit
project, is de bedrading in het frame in ieder geval
goed.

Vervang

ook

als

dit

nodig

is

de

lichtschakelaar op het stuur, deze geeft vaak een
probleem en
storingen.

kan een bron zijn van vele
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Achterlicht
Gebruikte achterlichten
Door: Ruud Schuitemaker

Het gebruik van de achterlichten van Puch van de modellen Mv50 en Vs50 voor de
Nederlandse markt zijn een wetenschap op zich.
De achterlichten evenals trappers en gele plaatjes worden door de Importeur op de af te
leveren bromfiets gemonteerd. Dat zal de rede zijn dat er in ruim 20 jaar erg veel
verschillende modellen achterlichten zijn gemonteerd. Men zocht simpel naar het
goedkoopste achterlicht dat redelijk binnen de daarvoor bestemde plaats kon worden
gemonteerd. De folders geven weinig duidelijkheid over het model van het achterlicht dat
in een bepaald jaar is gebruikt omdat er in verschillende folders en brochures oude foto,s
zijn geplaatst . Er is echter wel een zeer grof overzicht te maken waarbij ik moet aangeven
dat ik van een bepaald achterlicht model 3 geen enkel model voor de foto heb kunnen
vinden .
1. Dedus
2. Lucia 10
3. Secura
4. Spanninga
5. Hella
6. Bloedblaar.
7. Zmr 147.

achterlicht
achterlicht
achterlicht
achterlicht
achterlicht

v.a.1957 tot 1969.
v.a.1963 tot 1969.
v.a. 1971 tot 1973.
v.a. 1973 tot 1979.
v.a. 1979 tot 1981, Grazy Horse.

Mogelijk zijn er nog andere geweest maar deze heb ik nog nooit gezien.
Verder is de Bloedblaar natuurlijk een veel gebruikt achterlicht foto 6 deze was illegaal in
de jaren zestig en een model wat ik zelf op mijn Puch VS50 heb zitten en erg mooi past
op het spatbord foto 7. Helaas kan ik op het achterlicht geen merk of naam vinden.
Mochten er nog andere modellen voor de Nederlandse markt zijn geweest hoor ik dat
graag.

.
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foto 1

foto 2

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

Bromfietsshow, Zuid Scharwoude, 2002
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