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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 fluweelzachte trapjes op de kick-starter.  

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. 
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 
poepbruine 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 perfecte 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 contact 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 
vrijblijvend 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 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 contact 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 onderdeel? Wie weet, een ander heeft het misschien op zolder 
liggen. 
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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 juni 14.00 uur. 

Zwolseweg 35 Apeldoorn* 
 

Graag zou ik van jou een telefonische of schriftelijke reactie 
krijgen. (of je komt een keertje langs) Ik heb van 10 mensen hun 
adres, als de helft positief reageert, dan gaat het door. Uit 
privacyoverwegingen 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. 


