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La Histoire du club 

Beste lezer, 

 U heeft nu een herdruk van de eerste drie nieuwsbrieven voor u. Als u straks daarin 

gaat lezen, zult u zien hoe simpel en klein de club is ontstaan. De eerste drie brieven 

waren ongenummerde, met een simpele printer, uitgedraaide vellen papier met links 

bovenaan een nietje. De oplage moet, de geschiedenis vertelt het niet meer, gegroeid zijn 

van 10 voor de eerste tot 25 exemplaren voor de laatste nieuwsbrief. Er was natuurlijk nog 

geen naam voor het schrijven. Ook de club had nog geen naam hoewel de brieven be-

doeld waren voor Terrot-bezitters. Vanaf het begin waren er leden met een andere Franse 

motor dan Terrot (of Magnat Debon) 

 De brieven hebben nu niet meer in het oorspronkelijke A4-formaat. De letterkwaliteit 

is enorm toegenomen dankzij betere afdrukmogelijkheden; op een paar punten tekst 

weggelaten. Dit betreft dan vooral de twee ledenlijsten. Op elk punt waar ingegrepen is, 

staat dat ook duidelijk vermeld. Verder is de tekst volledig origineel gebleven. Als ik zo 

teruglees, dan zou ik bepaalde dingen beslist zo niet meer schrijven of in een enkel geval 

dingen zelfs helemaal weglaten.  

 Het is verheugend dat leden van onze club interesse tonen voor onze "eigen" historie. 

In de toekomst zal, over onze schouder terugkijkend, blijken hoe waardevol de club is 

voor de bezitters van Franse motorfietsen. Het was een aarzelend begin, er is nu 

behoorlijke continuïteit maar de struktuur van deze club is nog steeds wankel. Teveel 

werk komt op de schouders van enkele personen. Daarom nog eens een oproep, in dit 

geval voor kopij: Schroom niet om zelf eens iets op papier te zetten over restauratie, 

opvallende details aan uw motorfiets, een toerritje of een restauratieverhaal. De redaktie 

maakt er, mocht dat nodig blijken,  wel een goed lopend verhaal van. Bijna alles wat 

mensen opschrijven blijkt van grote waarde te zijn. 

 

 Als ik de vier jaar van het bestaan eens overzie, dan valt in ieder geval één ding op: De 

grote diversiteit aan mensen die in onze club zitten. We hebben rijke, jonge, slimme, 

lieve, mopperende en lachende mensen in de club, er zitten rommelkonten, aards 

presiezen, super-prutsers en perfectionisten in. Voorgaande woorden zijn allemaal 

uitdrukkingen die gaan over mensen. Zij staan centraal, de motoren op de tweede plaats. 

Zo is dat en zo moet dat ook blijven. Teleurstelling, zelfvertrouwen, plezier, narigheid: 

Het is fijn om te weten dat er mensen, die nauw betrokken zijn bij je hobby, zich ook om 

jou bekommeren en niet alleen om die stomme onderdeeltjes. De Fransen symboliseren 

dat treffend bij hun toerritten. Het dag-programma bestaat voor een behoorlijk deel uit 

samen eten, drinken, praten en natuurlijk een slokje wijn voor de liefhebbers. Jong, oud, 

dik en dun doen mee. Geen poeh ha. Geluk is niet gekoppeld aan motorinhoud, plezier 

niet aan marktwaarde van de motor. Mag dat nog lang zo blijven? Veel leesplezier. 

 

Paul Jonkman;  26 maart 1995. 
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 Nieuwsbrief 1 

 

TERROT-BEZITTERS: 

 

Eindelijk! 

Hier een teken van leven. Ik heb uw (mag ik je en jouw zeggen) adres genoteerd op de 

beurs van Barneveld in het najaar van 1990. Van enkele personen had ik het adres al 

eerder. De avond van de beurs heb ik de adressen nog even in de administratie van de 

computer gedaan onder de rubriek TERROT-KENNISSEN. Verder niks! 

Het werken aan een oude motor is hobby. En voor een hobby moet je de  tijd hebben of 

de tijd nemen. 

Ik heb de Terrot 350 cm3 HLG uit 1931 bijna af. Zij is rijdbaar en alsof zij dit zelf wilde 

bewijzen, liep zij vorige week zaterdag, na vijf fluweel-zachte trapjes op de kickstarter.  

Is je ook al de stijfheid van het frame opgevallen als je op de pedalen gaat staan of de kick-

starter gebruikt? Het lijkt wel of de hele motor onder je uit wil draaien. Niet zo'n wonder 

als je het ontwerp van het frame ziet. 

Nu was ik natuurlijk nog niet klaar. Starten is wat anders dan rijden. Alle handles in de 

goede stand. Nog een beetje gas erbij, koppeling langzaam op laten komen, de ketting(en) 

worden gespannen, plof! Doe het verder zelf maar. Een hete motor starten is toch weer 

wat anders. Moet je ook maar leren, moet ze gedacht hebben. Ik heb haar met een 

tevreden gevoel in de schuur gezet, kleedje erover, volgende keer verder proberen. 

 

Barneveld. (Dit onderwerp heeft bij Ben Polman wat stof doen opwaaien) 

Ik ben in april j.l. nog een paar uur op de beurs in Barneveld geweest. Ik kwam daar om 

half twee binnen en het was er behoorlijk rustig. Toen ik vertrok liep ik bijna alleen. Toch 

wel een verademing om rustig in die bakken te kunnen snuffelen. Ik heb een leuke duo-

zit, een stel voetsteunen voor de duo en een niet passende benzine-kraan gevonden. 

Bovendien heb ik nog een poep-bruine helm op de kop getikt. Hebben jullie ook zo 

gelachen om de Fa. Polman, de Franse motoren-specialist? Wel een bééétje duur 

geworden, of niet dan? De man heeft er nooit voor de hobby gestaan, maar met deze 

prijzen wordt het tijd hém te laten staan. Een perfekte versnellingsbak voor f400,= is niet 

duur, maar een zo uit de rotzooi getrokken exemplaar voor de zelfde prijs is toch wel wat 

veel van het goede. Nee, ik kreeg er een vieze smaak van, gelukkig geen vieze handen. 

 

Bedoeling 

Ik had je adres genoteerd om te proberen een beter kontakt te krijgen tussen de 

eigenaren onderling. Dat lijkt me handig want een groep mensen met dezelfde hobby 

bouwt toch in een paar jaar tijd een heleboel kennis op. Het is natuurlijk geheel vrijblij-

vend om je iets van zo'n groep aan te trekken of niet. Ik kan me in dit verband nog een 

discussie op de beurs van Barneveld herinneren. "Is dit nu weer de oprichting van de 
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zoveelste nieuwe club?" Nee dus. Het is wel handig dat ik weet waar andere mensen 

wonen, wat zij kunnen en wat zij weten. Dat hoeft helemaal niet in clubverband. Ik ben 

trouwens zelf nooit lid geweest van clubs (of het moet nou net de VMC zijn). Het kontakt 

zou er bijvoorbeeld ook toe kunnen leiden dat we een treffen voor Terrot-bezitters 

organiseren, of dat we ons gezamenlijk inschrijven voor een bepaalde klassieker-rit. Dat 

moet niet georganiseerd worden. Wel nee, je belt elkaar gewoon op! Zoek je een onder-

deel? Wie weet, een ander heeft het misschien op zolder liggen. 

 

Wat nu? 

Ik wilde voorstellen om een keer bij elkaar te komen. Daar stel ik graag mijn huis voor 

beschikbaar. In mijn vrouw vind ik gelukkig altijd een bereidwillig medewerkster. Een 

andere ontmoetingsplaats kan natuurlijk ook. Je moet het maar zeggen. Voel je ook niet 

verplicht om te komen. Je moet het voor de lol doen. Als je vrouw en kinderen mee wilt 

nemen, dan moet je dat zeker niet laten. Het mooiste is natuurlijk als je met de Terrot 

komt, maar een auto is misschien toch handiger. Bekijk het maar. Denk aan een paar 

goeie foto's! 

 

Voorstel datum: zaterdag 1 juni14.00 uur. 

Zwolseweg 35Apeldoorn* 

 

Graag zou ik van jou een telefonische of schriftelijke reaktie krijgen. (of je komt een 

keertje langs) Ik heb van 10 mensen hun adres, als de helft positief reageert, dan gaat het 

door. Uit privacy-overwegingen sluit ik in deze brief geen adressenlijst in. Je moet zelf 

maar zeggen of een ieder jouw adres moet krijgen. Als je nog andere eigenaren van een 

Terrot kent, geef mij dan het adres. Dan krijgen ze ook deze brief. 

 

Hopelijk tot ziens, 

 

Paul Jonkman 

Zwolseweg 35 

7315 GG Apeldoorn 

055-220327 

 

*De Zwolseweg in Apeldoorn-noord is erg gemakkelijk te vinden. 

Mijn huis ligt 500 meter van paleis het Loo. (wegwijzers) Vraag anders naar de Naald in 

Apeldoorn. Die ligt aan het begin van de Zwolseweg. (de weg naar Zwolle) Ik woon 

500 meter van de Naald af. 



 

 
 

  5

 Nieuwsbrief 2 

Beste Terrottisten 

 

Op de blaren zitten  

Ik was enige tijd uitsluitend in staat zittend en eenvoudig werk te doen. Ik heb namelijk de 

eerste 200 km op m'n Terrot gereden. Maar ik zal bij het begin beginnen. 

 

2 juni 

Velen van jullie hebben een brief ontvangen met een uitnodiging voor een gezellig 

samenzijn op zaterdag 2 juni j.l. De opkomst was zowel in kwaliteit als in kwantiteit 

gemeten, zeer de moeite waard.  (ik heb altijd al moeite gehad om dingen eenvoudig op 

te schrijven) 

Op deze bewuste middag hebben enkele Terottisten onder ons voor het eerst een Terrot 

echt horen lopen. Een hele belevenis. Daar wordt nu nog over gesproken. Mijn Terrot 

deed het ook, ik heb er nog een stukje op gereden, maar de machine was nog niet 

bedrijfsklaar. Dat bleek later wel... 

Later op de middag heeft de familie Rooswinkel uit Brüggen, net in Duitsland (omgeving 

Venlo), mij gevraagd de namen van de aanwezigen in Apeldoorn aan hem door te geven. 

Wij kunnen dus te zijner tijd van hen een uitnodiging verwachten om elkaar daar 

wederom te ontmoeten. 

 

De voorbereiding 

Mijn vrouw Gerdy en ik zitten beiden in het onderwijs. Als één arbeidsvoorwaarde goed 

ingevuld lijkt te zijn, dan is dat wel de zomervakantie. Slechts 7 (zeven) weken geheel naar 

eigen inzicht te besteden. We zijn dit jaar niet weg geweest, dus er kon thuis een hoop 

gesleuteld worden.  

Eén van de bezigheden was dus 't rijklaar maken van de Terrot voor de toerrit in Eerbeek 

op 18 aug. j.l. 

Op een mooie zaterdagmiddag heb ik, samen met een vriend op een JAWA, de eerste rit 

gemaakt. Dat ging eigenlijk veel soepeler dan ik zelf had verwacht. Bij een snelheid van 70 

km/u reed het ding met forse klappen vooruit. Alleen heuvel op merk je dat de snelheid 

aanzienlijk terug loopt.  

Er zit veel ruimte tussen de drie versnellingen. Als ik flink doortrek in de tweede 

versnelling en daarna opschakel, dan is de fut er even helemaal uit. Misschien heb ik niet 

de optimale gearing. Zowel op de krukas als de uitgaande as van de versnellingsbak heb ik 

19 tands tandwielen. (was dat niet oorspronkelijk 18 en 20?) De twee grote tandwielen 

zijn origineel. (kan ook moeilijk anders) 

De voorvering ving de klappen van de slechte weg prachtig op. De centrale veer is even 

soepel als beton. Slechts bij enorme gaten zie je de veer iets ingedrukt worden. Bij nadere 

inspectie bleek later dat de vier schommelassen van de voorvork nauwkeuriger afgesteld 
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moesten worden. De assen moeten de schetsplaten niet tegen de vork klemmen. De door 

een splitpen geborgde moeren moeten dus precies worden aangedraaid. de vering is 

nadien iets verbeterd. De elasticiteit van de vork vangt trouwens, net als bij een fiets, veel 

oneffenheden op. Je ziet het voorwiel op en neer bewegen tijdens het rijden. 

De tweede rit, enkele dagen later, verliep minder soepel. Drie nieuwsgierig geworden 

vrienden wilden wel eens een rijdende Terrot zien en reden op van die moderne motoren 

achter me aan. Na ongeveer 20 km verloor ik bijna de komplete uitlaat. De bocht was 

bijna helemaal los van de cilinder en de aluminium demperpot hing niet meer aan het 

frame. Bovendien bleek de verbinding tussen pot en pijp ook slecht. Toen ik veilig tot 

stilstand was gekomen, bleek ook de carburateur erbij te hangen onder een hoek van 30°. 

Met andere woorden: De in- en de uitlaat hingen op halfelf. Eén van de vrienden had een 

bahco, de andere een stuk ijzerdraad. Zo kwam ik toch thuis.  

Ik heb me duidelijk verkeken op de sterkte waarmee vroeger alles vastgezet moest 

worden. Heb ik me bij die moderne motorblokken keurig leren beheersen, nu moet er 

weer flink met grote sleutels gesjord worden om alles vast te krijgen. De uitlaat heb ik nu 

zelfs met een door een splitpen geborgde moer vastgezet. 

De laatste rit vóór Eerbeek werd ook geen sukses. Ongeveer op dezelfde plaats waar 

eerder de uitlaat een eigen leven begon, ging nu de ontsteking voor zichzelf beginnen. Na 

een uur sleutelen en een flinke schok door de vingers kon ik lopend naar huis. Van zo'n 

oude JAWA (150 cc) verzin je op zo'n moment ook geen kwaad meer! Hij trok me keurig 

rokend naar huis.  

's Nachts om kwart over twee was het probleem verholpen. Een nieuwe bougie-kabel, een 

geplakte bakelieten pick-up en een schone koolborstel zorgden ervoor dat de buurt 

zondagmorgen om kwart over acht al wakker was. Met één trap liep zij. 

 

Eerbeek 

In Eerbeek aangekomen, we waren er 2½ uur voor de start, werd het al spoedig aardig 

druk. Ruim 150 motoren zouden er die dag vertrekken. (klassiek en veteraan) De plaats 

voor deze rit is schitterend. De route bestaat uit ongeveer 2 x 40 km, in de pauze kom je 

terug bij het startpunt. Dit is voor de achterblijvende echtgenoten en vrienden leuk, want 

de eersten zijn bijna al weer terug als de laatste vertrekt. 

Na de eerste ronde was ik niet tevreden. De primaire en sekundaire ketting kwamen 

steeds strakker te staan. In de pauze heb ik de ketting-spanning nog veranderd. Er zat ook 

een naar geluid in de motor. 

Tijdens de tweede ronde kwam ik erachter waar dat vandaan kwam. De twee achterste 

tanksteunen waren losgetrild. Let wel: de soldeerverbindingen van de bodemplaat. Door 

resonantie ontstond dat akelige geluid. Het was dus toch gelukkig niet de motor. Dit 

probleem is vrij eenvoudig te verhelpen. Ik ben tevreden thuis gekomen.  
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Brüggen 

Eind augustus ben ik met Gerdy in Brüggen geweest. De familie Rooswinkel blijkt een 

zeer bereisde familie te zijn. Hebben op veel plaatsen op deze aardbol gewoond en 

gewerkt. Ze zijn zich gaandeweg gaan interesseren voor oude dingen. Ondertussen 

hebben ze veel mooie en leuke dingen verzameld. Oude motoren (en auto's) liggen op de 

lijn die hoort bij zo'n levenshouding. 

We wilden eerst eind september nog een bijeenkomst organiseren in Brüggen. Dit werd 

voor de familie Rooswinkel en voor mij toch te kort dag. We verplaatsen dit naar volgend 

jaar. Er moeten vier dingen geregeld worden: 1) een aantal Terrots die rijdend naar 

Brüggen gaan 2) een bezemwagen (eventueel aanhanger) 3) een veilig te berijden route 

voor de bejaarde machines 4) voldoende belangstelling voor de bijeenkomst. 

Met John Goddaer zal ik bij voldoende belangstelling een route samenstellen. De route 

kan in eigen tempo gereden worden. We gaan de route pas uitzetten als er minstens 6 

Terrots (of ander Frans spul) meedoen. Natuurlijk kan niet iedereen z'n motor volgend 

voorjaar af hebben. Iedere Terrot-bezitter is echter even welkom bij de familie. We zullen 

goed ontvangen worden. 

 

Wist U dat .... 

-er op Vehikel heel wat moois te zien was, ook op het gebied van Terrots 

- Wim (Sytse) Faber zich ontpopt tot dé Nederlandse Terrot specialist. 

-als Wim eenmaal op gang is gekomen, je veel tijd kwijt bent met luisteren 

-het wetsvoorstel met betrekking tot de houderschapsbelasting voor veteraan-motoren er 

zeer gunstig voor ons uitziet. 

-de Terrot van John Goddaer dienst deed als etalage-versiering in een fietsenzaak 

-John de kriebels kreeg omdat hij nu niet kon rijden. 

-er in Parijs in de honderden winkeltjes met antiek spul er bijna helemaal niets over 

motorfietsen te vinden is. 

-een levensgrote Terrot-poster slechts 2300 FFr kost, een slordige f 782,= 

 

Erg handig voor het starten: 

Een compressiekraan maakt 

het mogelijk om enkele 

druppels brandstof in de 

cilinder te doen om ervoor 

te zorgen dat het ontsteken  

makkelijker gaat of (en) om 

de zuigerveren te ontgom-

men. 

 

Uit: "Bourdache" 
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-er door de VMC regio Oost een bijeenkomst wordt georganiseerd met als thema de 

Franse motorindustrie in de jaren 1920-1929. (27 november 1991; Hengelo (Gld.) 

aanvang 20.00 uur; plaats Hotel Leemreis aan de Spalstraat) Ik ga er naar toe. 

-ik sinds kort van iemand een korte Nederlandse beschrijving heb van de 350 cc sv 

modellen. Leuk leesvoer. 

-ik sinds kort mijn best doe enkele Franse artikelen te vertalen en op schrift te stellen. Ik 

bied mezelf aan voor het maken van meer Franse vertalingen. 

 

Bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst wordt gepland als de eerste blaadjes weer aan de bomen 

komen. Dit zal ergens in het midden van het land zijn. De plaats wordt zo gekozen dat er 

ook nog een beetje rond geknard kan worden op die ouwe dingen. Werk dus in de winter 

goed door. Het is de moeite waard. 

 

Kontakt 

Ik ben de laatste tijd regelmatig opgebeld door Terrottisten. Meestal waren het eenvoudig 

te beantwoorden vragen. Soms heb ik ook weer doorverwezen naar een ander. Om het 

kontakt onderling te verbeteren komt hieronder een adressenlijst van de mensen die 2 

juni 1991 in Apeldoorn aanwezig waren of dat heel graag hadden gewild. Wilt U deze lijst 

met zorg behandelen, dit in verband met de privacy van mensen. 

 

Nieuwe adressen 

Ik kan nog steeds nieuwe adressen gebruiken. Hoe meer mensen elkaar kennen, hoe 

meer we in de toekomst kunnen (gaan) doen. 

 

Groeten, ook namens Gerdy, Paul. 

Zwolseweg 35 

7315 GG Apeldoorn 

055-220327 

 

 

adressenlijst: 
Ingekort. Oorspronkelijk stonden in deze lijst alle naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Bovendien stond het 

motormerk vermeld en een kleine aanduiding over beroep of anderszins persoonlijke zaken. 

 

Admiraal Jaap, Albers Hannus, Bakker Frans, Beelen Martin, Colijn Cees, Faber  S.W. 

"Sytse", Wil & Nel, Goddaer John, Goes Peter, Jonkman Paul, Klerk Ivo, Koelewijn 

Léon, Kuildert, Kwist Robert, Laan van der Paul, Laken Thorvald, Milligen van Harry, 

Ree Marcel, Rietbergen Ton, Rooswinkel Gerrit, John Schokker, Vos Jan, Huizen van 

W.J., Tüffers Markus.  
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 Nieuwsbrief 3 

Terrotisten 

 

Bijeenkomsten 

Het voorjaar is begonnen. De buiten-aktiviteiten op motorgebied kunnen weer gestart 

worden. Hopelijk is de laatste pekel gestrooid en blijven de straten nu mooi schoon. 

Belangrijkste reden voor deze brief is de uitnodiging van de Fam. Rooswinkel uit 

Brüggen (nabij Venlo) voor het weekend van 25 en 26 april. In de begeleidende brief 

van zijn hand nodigt hij ons uit om bij hem op bezoek te komen. (Brief niet bijgevoegd) 

Hij heeft mij gevraagd om de brieven te verdelen onder de Terrotisten en ik zal voor 

Gerrit ook het kontakt-adres worden. Bij deze dus! 

De groep moet voor deze reis een keer bij elkaar komen om afspraken te kunnen maken 

hoe we daar naar toe gaan.(route, vervoer e.d.) Ik denk dat de meesten de tocht naar 

Brüggen niet rijdend met de motor afleggen. Er zijn dus enkele auto's met aanhangers 

nodig, of een ander middel van transport. Wil je alvast eens denken welke taak je hierin 

op je kunt nemen. 

Motoren kunnen zonder meer de grens over, ook op de aanhanger. Hij moet natuurlijk 

wel toegelaten zijn voor gebruik op de openbare weg in Nederland en van een kenteken 

en verzekering voorzien zijn. Op een open aanhanger moet de kentekenplaat van de 

motor afgedekt zijn met een doekje. (om verwarring met het nummer van de aanhanger te 

voorkomen) 

Om de reis goed te organiseren wil ik de reislustigen en belangstellenden (met eventuele 

aanhang) uitnodigen voor een bijeenkomst om 14.00 uur op zaterdag 21 maart bij mij 

thuis in Apeldoorn. Ook als je het bewuste april-weekend niet mee kunt, ben je van harte 

welkom. 

 

Op deze middag komen de volgende punten aan de orde: 

-smering-problemen en oplossingen. 

-onderdelen ruilen/verkopen.  

-reis naar Brüggen. 

-onkostenpotje/taakverdeling aktiviteiten 

-eten 

 

Als je een voortreffelijk diner wenst, dan ga je om 18.00 uur mee naar een plaatselijk 

restaurant alwaar de inwendige mens voor f 27,50 meer dan voortreffelijk gevuld wordt 

middels een drie-gangen-menu. Alleen voor dit restaurant zou ik je de reis naar 

Apeldoorn al aan kunnen bevelen. 

Wim Faber uit Zeewolde (Telefoonnummer in adressenlijst) zal deze middag aanwezig 

zijn met interessante onderdelen zoals voorbeelden van rubbers zoals de Franse 

motorclub die maakt, nieuwe uitlaat(bochten) enz. Als je iets speciaals zoekt, bel hem dan 
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van te voren, dan zal hij proberen dit op deze middag mee te nemen. Wim waarschuwt 

wel dat de prijzen van sommige onderdelen niet laag meer zijn. Bij de bekende 

inkoopadressen in Frankrijk weet men ook steeds beter de prijzen in de grote cijfers te 

krijgen. Het is bijvoorbeeld tekenend dat een Terrot en een Motosacoche (Zwitsers) 

verkocht werden aan een Duitser en een Zwitser. De Franse merken krijgen serieuze 

prijzen en als dat waardering voor dit soort merken uitstraalt, dan wordt het tijd. Het is 

echter niet handig voor de hobby. 

Neem zelf alle onderdelen mee, die misschien te ruilen of te verkopen zijn. Ook restjes 

zijn welkom. Vergeet niet om foto's en mooie werkstukjes mee te nemen. 

 

Ander nieuws 

Dhr. Admiraal uit Amsterdam heeft mij gebeld. Zijn vrouw is ziek maar het gaat naar 

omstandigheden goed. Dat deze man hele goede herinneringen heeft aan zijn motorfiets 

is me wel gebleken uit de manier hoe hij het lopen van de motor beschreef. Prachtig. 

Hij gaf nog een tip: zorg dat de gasschuif van de carburateur precies past. Dit bleek bij zijn 

motor ervoor te zorgen dat hij veel regelmatiger stationair liep. 

Ik heb ook nog een VMC-avond van de regio Oost bezocht. Daar zou Frits Linde 

spreken over de Franse motorindustrie. Helaas was hij ziek en kon die avond niet komen. 

De avond is verschoven naar het voorjaar. Zie VMC-clubblad. 

Ik ben in het Franse motorblad "Chroniques Moto" een artikel tegengekomen over een 

Terrot 500 cc type RL (kopklepper) op avontuur in de woestijn in Afrika in 1933. 

Leesvoer.  

in "Motorrad Classic" schrijft ene Frank Grosse-Wienker, 4350 Recklinghausen, dat hij 

een "Interessengemeinschaft gründen wil voor Terrotisten en dat hij hoopt dat er zich 

belangstellenden melden. Wie van ons neemt de moeite om hem eens even te bellen? 

(Recklinghausen ligt niet ver in Duitsland) 

 

Vertaling 

Ik heb een vertaling gemaakt van de geschiedenis van de 350 cc zijkleppers. Deze 

vertaling kun je in maart van mij krijgen, evenals andere artikelen, als je dat van te voren 

even telefonisch meldt. (Een verbeterde en uitgebreide herdruk van deze vertaling is vanaf februari 1995 

leverbaar) 

Reacties 

Wil je zo snel mogelijk meedelen (telefonisch of schriftelijk) of je 21 maart (met 

levenspartner ?) naar Apeldoorn komt en/of je in april meegaat naar Brüggen. Als je niet 

kunt, bel of schrijf dan ook. Blijf ik tenminste op de hoogte. 

Ik stop veel tijd in deze brieven en andere bezigheden. Aan de hand van de reakties peil 

ik, in hoeverre er belangstelling blijft bestaan voor nieuws en aktiviteiten. Reageren dus! 

 

Tot ziens, waar dan ook. 

Paul & Gerdy Jonkman, Zwolseweg 35, 7315 GG Apeldoorn, Tel. 055-220327. 
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ADRESSEN 

Ingekort. Oorspronkelijk stonden in deze lijst alle naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Bovendien stond het 

motormerk vermeld en een kleine aanduiding over beroep of anderszins persoonlijke zaken. 

 

Nieuwste adressen: (vanaf 13-11-91) 

Bommel van J, Broekhoven, Jansen W.P.A., Wim, Nab H., Harry, Ham v.d., H.A., 

Veen van der, H, Henk, Jong de, M. Meindert.  

 

 

 

 

De 350 cm3 Magnat Debon 

"Competition" is een prachtig 

fabrikaat. De motor is een 

kopklepper met dubbel 

uitlaatsysteem, de versnel-

lingsbak een Burman met 

voetversnelling. 

Een andere produkt: De 

gebruiksfiets van Magnat 

Debon. Het is een 175 cm3 

tweetakt. Het valt op dat de 

ontsteking wordt verzorgd 

door een accu, een systeem 

dat naar tevredenheid werkt. 

De ultra-platte claxon heeft 

een plaatsje gevonden onder 

de tank. 

 

Beide tekeningen uit Moto 

Revue 1932. 
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Informatie over de club 

 

Doel:  

Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van Franse teksten, elkaar 

helpen en stimuleren en als het kan, er nog wat leuke kontakten aan over houden ook. 

We organiseren ook een bijeenkomst en een toerrit. 

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier keer per jaar. 

Inbreng, op wat voor manier dan ook, kan telefonisch, schriftelijk, per giro, tijdens bijeen-

komsten en op dagen van de beurs van Barneveld. 

 

Tijdelijk voorzitter: 

Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. 03418-61352 

Voorzitter: 

Paul Jonkman, Zwolseweg 35, 7315 GG  Apeldoorn. 055-220327 

 

Betalingen en verzending nieuwsbrieven: 

Jannie Stomp, Hogedijk 106, 2861 GD Bergambacht. 01825-2442. 

Contributie 1995 f 25,00 

We streven ernaar om het archief en de nieuwsbladen kostendekkend in stand te hou-

den. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is. 

 

per bank: 67.02.28.885 

J. Stomp, Hogedijk 106, 2861 GD Bergambacht 

Mededeling: Club voor Franse Motoren 

 

per postgiro: 60.000 

ING-bank, Gouda 

Mededeling: t.g.v. 67.02.28.885, J. Stomp, Bergambacht. 

 

Archief: 

Harry Nab, W.v Collenstraat 62, 3621 CN Breukelen. 03462-65537 

 

Redaktie Nieuwsbrieven: 

Paul Jonkman (hoofdredaktie, vertalingen en opmaak) 

Meindert de Jong (historie + techniek) 

Jan-Coen Dragt (multi-funktioneel crea) 

Henk Kaajan (vertalingen) 

Ton Dorland (drukwerk) 

 

Kopij: Getypt of geschreven. Nog liever op floppy in WP of ASCII-formaat. 


