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Deze afbeeldinq Ís een kopie van een stulrdemperknop.
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het venrolg van de vertal irr!Í
worrÍen bi jgevoegd.. Neem deze
één artikel van.
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Fn zo was het. k was geen slechter r.reer derkbaar. hrkeie
trorrwe rakkers waren toch rnet hrrn plc-rf les, s;oÏTy RoJrert,
PIJJF,-1ffi, naar d.e Zwolseweg qetogerr. Ook Harrnus aus Rltewjdt
war gekomrren, sanen met Gerrit Rr:oswin!<el. Ierlereen zag toch
weer êêrr cad.l-rt,].l nieuwe gezichten.
tE hulskarner zat. h:nvr-ri rraar alras onl:dekten enl<elen tlat de

schutu: (rrrlerdaad John, garage) koeler en net zo rnt'eressdrrt
was. Mi jn trouwe f retsje werd ool., aan een kntrsch ptthliek
vorrrgestelci hetgeen resulteerde in het voor urr j nleuvre qege-"

ven áat ik er een verkeerde carlxl ater-r op heb. M-r maak je
kennis met mi jn logica: ik rlacht dat alle ardere 350 cc SV's
rnet een verkeerde carh-rater:r rorr<1 red.en. Ik had tc-,eva1lig cte

goede.
Rc;bert Kwist had een stenpel bj j zich, om de leren tasJes te
voorzielt van een Teruot-*temLle}, Dit werd ook ter plekke
gedemonstreerd.
Wim Faber had ter demonstratie wat spr,tl.Ietjes meegenomen.

Nret voor de verkooP, maar dat weet je lïJ wet bil Wirn. Inte-
reSsant Waren cle aluninrtun treeplanken, de ruÏilrers, het
originele achterl icht trord, net daarin van plaati:zer eerl
s,r.:rt joderrster en roc.rJ Slgnadiglas erachter) , een oucïe

cataloqls net een kieurenplaat net origtrnele kleuren varr

spatbord.en, een te drkke uitlaatbocht (clurrrrere worden ge-
máakt) , en het rlriehoekiqe olrevaatle van SheI I in Terrot-
kielrren en een kr-irk als afslurting met het opschrift Terrot.
Dit bI rkje is gevarderr in een antrekwirrl<el err het verrceste
kleinoocl noest. toch nog heel wat geld kosten. Ook daar kenrren

ze het, "ttnigtle Ín<:nsiet-ua" '

Mzu-tien Beelen had een rnooi gler-estar:r eerd dr-ro--zadel rreelferro-
men.
tjerrit Rcxrswirrl<e I heef t. ter irrzage de franse motot'- ' b j -jbe 1 '

van Bourclache qegeven, (eerr soort Tragratsch in het frarr.s)



Hierin worrlt het ontstaan van de franse notorirdustrle be-
schreven tot en met L9L4.
Ik zal proberen al le Teruot-*ennis uit dit boek te verzane-
len. Je hoort er nog van. Gerrit kwan ook nog met een koffer
vol oude tijdschrlften. Ik heb de (voor' óns) interessante
ar'tikelen verzaneld. In de konerde nieuwsbrieven zullerr ze
worrien afgedrukt.
De versnellirEsbak van Marcel van Ree is ook noqt Ín elkaar
gezet.
Op de niddag zelf had de vertalirE over de 350 cc S\y''s grretig
aftrck. Verder is er orEelofel Í jk veel infor"matie uitgewis-
seld tussen personen ord.erlirq.

Fl*alqt i *s
Uit de kieine 40 nieuwsbrieven die de laatste keer verstuurd
zi jn, heb ik mim 32 reakties glekregen. Ook telefonische en
schriftelijke reakties zijn neegeteld. Dit is voor mij een
grote stinularrs on door te gaan.
De brÍef van F?arrs Bakker nag hierbij niet onver:ïnetd btÍ jven.
De verkorte inhoud volgrt hierorder:

4-03-92 6root Anners

l{aar aanlerding van de diverse Terrot-brieven uuerziids een opnerkend briefje van ait.
Daar te ne buiten de diverse beurzen on niet veel zal zien, (altttd druh hél

Ten eerste heb ik veel naardenng voor hetgeen le voor het nerl Terrot doet. ilaar
probeer bil bileenlonsten nret rn de clubsfeer'hnalen'te lomn, daar vele rilleleurige
clubleden (alle clubs) urtstapten e[ nadr een dlgenene club stappen. ïoorbeelden in het

resten van het land "0ud naar Sterl'. I}eze club ts ntet nerh-gebonden,

0orzaah voor deze terugloop: elle notor nordt secuur belehen ret opnerhingen vandten.

Beseffen sonnlgen nel hoeveel noerte en geld het lost on iets riidend te nalen teruttl
vroeger toen ze echt reden ooh niet allemal in nteurstaat c,q. origineel Hdren,

Dan over opnerlingen over pritzen van gehochte notoren c,g, onderdelen: ileestal degenen

net het neeste couentaar heeft niets nodrg of neet neestal rel iets en belooft te
bellen. taar uit ervaring ueet ih dat ze nooit bellen, hebben mtoren die ntenand ziet
of nag zlen en 

-regelen'niks. lls u neet hoeveel noerte rcnsen als lin Faber en

ondergetehende noeten doen on bepaalde dingen in handen te hrilgen, zouden ze ttel
anders praten, OoX in Franlrijl lriig ie steeds neer te horen ilon { vendrc, over

onderdelen-prilzen gesprolen: zeldzaan goede onderhoudsgevoelige onderdelen als

4



olreponpen, urtlaten, nanetten en dergelrjk klein spul ztln noetlrtk te [n]gen en dus

duur, Àls je zoals rk of brlvoorbeeld tlin Paber drngen laat naken of utt Franhrttk iaat
honen, lost drt veel, 0ngeveer f 25,= tot f 50,= per uur,

llog een voorbeeld: net een hennrs kreeg ih notoren urt Roenente, gevolg was th laar
onderhandelen (nachten) honderden guldens telefoonkosten en toen ze aankttanen half
[onpleet terntjl ze eerst wel konpleet ttaren,

Hel een voordeel van een clubbestand is delen die er niet ztln, te laten naken {100

kost ltnder don 1l rraar rte betaalt aanloop- c,q, v00rschtethosten?

f{og rets over nlzelf ; Ik heb er Dlezrer ln 0n spullen los te hrrtgen en dan rouleren

vdn ntln eigen c,q. collega-voorraad, Er rs nanelrtk nienand dre dit voor z'n brood lan

doen ondat het veel tttd lost, Ous ts het ool een gedeelte nitn hobby,

Trouuens, Heet le ooh dat belastrng-anbtenaren tegenroordlg graig rn clubbestanden

roeren?

Tevens neld il voor trelangstellenden ntjn "voorradd". Hopende

lunnen doen,

rrat net deze brref te

Frans [akher,

Naar adnleidlng van deze brief het volqende:
Het is inderdaad belangri jk dat we nÍet op el -

kaars werk teveel kritiek g'aan leveren. Ni.et ieder-
een beschikt over de zelfde technische mogel rjkhe-
den of vaardrgheden. Toch kan remanrl dre wat mrnder
mool restaureert, net zoveel plezier beleven adrr
z'n hobby.

De Terrot i sten groep mensen vormt g;een c l ub i n de
echte z1r-r vàn het woord. Het bI i jf t een ios verband
vdn beIangsteIIenden.

Aan d 1e tre I ast i ngambtenarerr heb ik nog noo i t
gedacht, in verbancl met de ledenl i lst. Ik zal mi:n
ulterste best doen dezrl goed te beschermen. We

moeten dan we I a I l emaa i overtuigd zi jn vdrr deze
rtoorj zaak .

Over prifzen rs op cle biJeenkc,mst veel gesproken.
Iedereen is er van overtr-rrgd dat het dr-tttrder is
geworden. Koop jes zitten er nret zo qau\"i meer tn.
Feit blijft dat rnensen dre 10 jaar geleden met hltn
hobby zt ln begonnen, nu we I eens mopperen over de



gesteqen prijzen. Je vergelijkt ten slotte altijd
rnet datgene dat je er vroeger voor betaa I de .

Een ieder is er van overtuÍgd dat onderdelen
verzame 1e n/beste I I en,/ I aten maken een t i jdrovende
klus is. Als remand vervolgens het gebodene te duur
vindt, dàn moet hi j er ze|f maar achteraan. Dan ben
te waarschijntijk snel genezen. AIleen het bestel-
I en van rubbers , treep I anken en derge I i jke bi j de
franse motorclub is al een kostbare zaak. (Heb je
weI eens geld naar het buitenland overgemaakt? Moet
je eens doen ! ) y*r0 

X

Ook a I restaureer jc nog zo Bne I

de kritiek die achterhaalt je wel.

Restaureren is een kunEt
niet iedereen houdt van dezelfde kungt.

Ruhrrf KrvÍsl ZuLphun

Ïlu pa r a il.@nro$$ o i rus,

ilok\wr{ Nunf,,'uili*

S rld*,,k 
\qzr 

kL,*,,I,.
E s r s rdsrÈ'.ffin uol lrJrr.
Sakkcru *arEZT TZAI HF.
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Uit Chronicles Moto No 36 door Patrrck Negro. (La
croisière oubliee)
Vert.: Paui Jonkman.

[i,* v* ]i r-I e t. r= I-t ï- Ê 1 l=

Parils Tamanrasset met een Terrot 500 RL
1933.

In onze dagen is de Saha-'
rd het theater van tal-
ri:ke ral lys en lange
af standsri tten, die ver-*
want zÍjn aan een georgd-
nlseerde rels en onze
moderne media slagen errn
deze de allure mee te
geven vàn een bovenmense-
I i:ke he ldendaad.
Toch zijn er aI vele ja-
ren vermete I e motorri l-
ders die zrch waaqden in
de urtgestrektherd van de
i eqendar r sche Sahara .

Dialoog met de doden
Er \^ras eens een dromer ige
en vastbes I oten jonge man
met de naam Stephane De*
sornbre , tt i t. de omgev 1 ng
van Lille rn LgA7. Met de
oor I og van '19L4

ontvluchtten z1 in ouders
het Noorden door cle Du i t--

se lnvasie. In '1916 vinden we de f ami I re Desombr e
terttg in ParI js, waar de jonge Stéphane zi ln studie
voorLzeL. De vrede kwam weer, de oorlogt ging door
in Engeland en in DuÍtsland. Na zijn teyugkeer in

1n

Cm het authentieke ver-
haal te kunnen begrri jpen
en te volgen noet men
zich inleven in de
sfeer.
Ga lekker zitten net een
heerl jke mintthee in de
richtirE van uw harrd en
als wel luiderde ambiatrce
een merEsel van de BoIe-
ro van Ravel en het
geluid van een 500 mono
!... Maar even serieuzer
gesproken, de kwal itiet
van de i I lustraties is
nÍet a lt i jd bevredigerd
want ze zi jn door de
jaren heen orrherstelbaar
aarEetast .

Maar de dokumenten zÍjn
authentiek en antiek.
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Pari js kri jgt hi j onder andere a I s I eraar de vader
van president de Gaul Ie. Hr: zou vervolgens toe-
hoorder (aan de universÍteit ) worden bi I Scrences-
Po.

Aangetrokken door AfrÍka en zi jn mysterles I oopt
hi I vooruit op de oproep van L928 ell neeml- dienst
a I s rul ter bÍ j het Franse I eger ln Nc'ord*Af r ika , de
zoqenaamcLe Spahis. Hij 1s geplaatst brj het eerste
regiment van de Spahi s te Lagouat . gebruikt zr -in
verlof om aIleen rond te trekken 1n de woestijn,
steeds verder dc,ordri ngend i n zuide I I jke ri cht i ng,
terwi j I zi jn karnerarfen hun ti:d velspr I len ltr de
armen van de Ou I ad--Na r I , de af stamme I i ngen van de
God Eros.
Í,lanneer hil de clrenst verlaat, is hil gebrandmerkt
met de gedachte dat h i j oc' i t weer naar de woest i -ln
zal terugkeren, madr niet als mi I itair. Ondertussen
kan hi j zisn gedutd nauweli-iks tredwingen terwr j1
hÍ J werkt br -t de hande l sbeurs met zi -ln vader .

Daar hr: een voortreffeiijk sportman is, wrlde hr:
een sportieve topprestatie verricht€fi,; Ja maar
we lke? Met een vl iegtuig, dat lag buiten de moge_
t r jkheden . Met de auto hebben C i troën , Ber I i. et ,

Renault en Br:qlatti reeds aIle rrchtingen door-
kru r st . Een Bugatt i , bestuurd door commandant
Loiseau doorkrulste de Sahara rria de T'anezrouft me1:

een gemiddelde van meer dan 100 km/h en de bestuur-*
d.er was alleen en zonder hulp I Bleef over: de
motor. De Sahara goed kenrrende, v/ilde hij met een
prtmeur komen: vanaf Parijs Nrger bererken door
Algeri:e, El goléa en Tamanrasset. De off icrêie
i nstant i es ontkennen z1 )n ontegenzegge i i jke erva-
ring rnet de b/oestijn niet, mdar ze weÍqeren hem
a i I een te I aten vertrekken . De oncternemi ng werd a 1s
te rrskant beoordeeld. Hil moet minstens een bil-
ri:der hebben, zodat de een de ander kan terugbren-
gen 1 n geva I van ernst ige prob I emen .

Wc,rdt vervo I gd



Kaart j e
van Noord-
Af rika.

Wat de
Fransen i n
hun art i -
ke I ook
mogen doen
ge I oven ,

onze dap-
pere he I d
komt nret
verder dan
d e gire ns
van zijn
e i qen gro-
t e Franse
Ri jk. Het
komt er
gewoon op
neer dat
hi j recht
i n zuide-
Iijke
richtinq
ri jdt, tot
aan de
Zu i d-gre ns
van Alge-
ri te. Daar
Algeri je
een Franse
kolonie
was, bleef
h i I !Íewoon
op Franse
gr'ond !
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Ral ly
In Frankrijk' dicht in de buurt van Nantes' wordt
;t záterOug/rondag 28-29 juni een rat Iy gehouden
voor rnotoren van vCIor L960. Er zul len naar schat-
ting 25O motoren meedoen. De rally bestaat uit:
avondmaalti jd, gratis drinken van de muskaatwi jn '

De volgend.e-dagi ontbijt, ofil L0 uur een barbecue
rnet rnuákaatwi já, dan een middagmaa I , dan het proe-
.r*tr van d.e muskaatwi j n , b I' oemen voor de dames en
een gedenkplaat, tot slot een pakket rgqionale
proOíften. llanneer wordt nu eigenlijk die rally van
95 km giereden? Dit gehee I kost 95 F en een duo/be-
geleidér bètaalt 70 F. Geen geld dus ! Voor inl ich-
iing*r, ,,Even Apeldoorn BeIlen". Lijkt me erg leuk
om éen keer meà te maken. Gerdy en Paul willen
proben daar naar toe te gaan '

DarneS
De dames die zaterdag 2L maart aanwezig \"raren ' ik
durf het haast niet te zeggen, ik zeg het niet, nou
toch maar we I , of toch die stonden i n d'e

keuken te afwassen. Hardstikke bedankt.
vo lgend jaar komt er voor deze nÍ jvere zt'Toegers een
altérnatief prograrfina. Daar kunnen jullie zeker van
zi jn.
En voor de heren geldt: Je kunt volgend' jaar beter
dame zi jn !

Ee =c)Ëk f rans e rnÍ:lt c:rh;el;rs
Er zal een reis gemaakt gaan worden naar een franse
motorbeurs, I iefót niet zo ver in Frankri jk ' Tegen
de t i jd dat daar nieuws over komt I aten 1're je dat
weten . Doe 1 van de re i s za| voorname I i jk zi jn om

kennis te ma]<en met de franse motorrnarkt en rnotor-
cu l tuur . We zu I I en daar ge\doon met een auto of een
busje of iets dergelijks naar toe gaan'

1L



A a riq e h-cd- e ït / qevra'r. qd

verqnd-r=r |-jn t3t ïnFrar*t)
Het kwam er toch nog van. Uiteindelijk had Íedereen
plaats genomen en kon het off iciële gedeelte van de
dag beg i nnen .

Ondergetekende had nogal wat innertijke strijd
gevoerd over de organisatievorm waarin wij verder
moesten. Ats de club groeit, dan is de verenigings-

L2

Oude motorhranden die van
een Terrot afkomen kun je
i n I everen bi j Wim Faber' ,

evena I s de I en van oude
carburateurs en oucle tank-
rubbers. De bandden worden
glebru i kt om i ngevoerde
motoren weer "oP de wie-
len" te zetten. Pri jzen:
krand f 25 , -; rubbers
t 25 ,:, carburdteur-de I en
n.o.t.k.

Harry Nab heeft nog
smeermidde I en voor
uw Terrot. Een tele-
foontje en je kunt
bij hem voor olie en
vetprodukten te-
recht. Het zi jn
"ke I derrestanter-I "
van zi jn werkgever.

WÍm Faber, Robert Kwist,
Léon Koe I ewi jn en Pau I
Jonkman gaan een inventa-
risat ie maken van a I I e
artikelen die over Terrot
in ons bezit zJ.)n. Er zal
te zi jner t i jd een I i jst
komen die aan iedereen
wordt toegestuurd. Mochten
er artikelen zijn, die
waarschijnlijk niet in
CInze I i jst voorkomen en
wel in uw bezit ziJrt, laat
ons dat dan weten.

Peter Goes en John
Goddaer zoeken een
goed nokkenas-tand-
wiel of een methode
om de oude te repa-
reren. Bel hen in-
dien er wijze raad
voorhanden is !

Let op het logo van
de enve I op . ïnforma-
tie op blz. 24.

t-
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vorm haast onvermijdelijk. We hebben echter in
grote meerderheid bes Ioten dat glroei val de grgep
niet een doel op zich is. Als het er ooit van komt,
dan moeten we ons weer beraden en zal de Vereni-
gÍnqlsvorm onvermi jde 1i jk worden. uit ervaring weet
íX áat het onderhouden van een vereniging, door
al 1e d.aaruit voortvloeiende verpl ichtingen, een
groot deel van de tijd van de vrijwilligers op-
átott. Bovendien kun je aan een vereniging eisen
stellen. Er moet voor je poen een bepaalde hoeveel-
heid papier verstuurd worden en er moet rendement
zijn van het geld det je erin stopt. In deze groep
bepaalt de groep ze\f wat er in een jaar gedaan
worAt . Is ei wat minder be I angste I I ing, of minder
t i jd om te organ i seren , d.an gebeurt er gewoon wat
minder in zo'í jaar. Daarom is besloten , zllang als
het gaat, een informele groep te blijven. Er moet
echter wel ge1d. zijn. Getd om te telefoneren, te
kopiëren en tante Post te betalen. Om de kosten te
dekken wordt per jaar bekeken hoeveel geld er
gelapt moet worden. Dit jaar wordt door alle aange-
áchrèven personen f, L0,: betaa1d. Er za1 een finan-
ciëte verantwoord,ing volgen van ieder kalenderjaar '

Ti jdschriften, boek( jes) en service-handleidingen
die groepsgewi js worden aangeschaft, bl i jven eigen-
dom van de groep en komen als bezitting op een
1 i jst te staan.
Is je eigenlijk aI oPgeval
club en leden verder niet
schri j f ? q*^[ 

x
Srrr**i-mi d-d-* I err
In d.e vo lgende nieuwsbrief proberen .t^Ie een over-
zicht te geven voor het gebruik van smeermiddelen
i n motor en versne I t i ngsbak . De heren Kwi st , Nab,
Goes , Koe l ewi jn, Rietbergten en Jonkman zu I l en
hierover van gedachten wisselen. Als je mee wi lt
doen, d.an moe{, je "even Apeldoorn bellen"'

Ien dat ik de woorden
heb grebruikt in mi jn ge-

1.3
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HORIZONTAAL:
7 frans motormerk

10 ede lgas
11 in orde
LZ verenÍgde staten
l,3 naaml oze vennoot-

schap
1,5 frans motormerk

uit di jon
L6 frans motormerk
L7 frans motormerk

uit pari js
nee ( frans )
frans motormerk
frans inbouwblok
staal (frans)
benzine ( frans )ja ( frans )
amerikaanse 4 ci-
I i nder
inbouwblok uit
enge I and

Henk Stomp kwam op zon-
dag als kado een
schatt ig wi t ( zwanger )

koni jn brengen. Of het
Terrot-koni jn mee mag
doen op de volgende
bi jeenkomst, is nog
niet besloten. hlel dat
zi: meteen voer moet
hebben. Dat beest vreet
ons arm.
Laatste nieuws:
I ( acht ) jongen !

VERTIKAAL:
L bez. vn$í.
2 united nations

organisation
tourist trophy
po lyetheen
nomen niscio
verbindingsmethode
frans motormerk
uit macón
terrot-st ad
bout ( frans )
olie (frans)
in orde
frans motormerk
uit st . et iènne
frankr i jk
negen ( frans )
inbbouwbl ok ( fr. )
techniek ( fr. )

eng. carburateur
drie ( frans )
type-aanduÍd i ng
terrot
hier ( frans )

water ( frans )

zeven ( frans )
gevangen i s
overtollig uit-
I aatkoo I ( afk. )

frans sexsymbool
paardekracht (afk.
frans )
neder I and

Íí*ií*

Optossingen naar Paul.
Er is een leuke pri js
beschÍkbaar. Echt waar !

3
4
5
6
7

I
I

1.0
L1
1_3
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22
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27
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32
33

34
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L8
L9
20
24
25
26

28
29
30
31
32

34
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36
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ad-r*.*.is*nl i;F*rt :
AdmiradI Jaap, Bnitenrustpad L0 tog7 MV Amsterdam
020-711066

Jaap is een echte Terrot-veteraan. Heeft op
dit moment geen tijd om aan z'n hobby te wer-
ken vanwege fami l ie-omstandÍgheden.

Albers Hannus, Lind 66 4L37 Rhewidt
A9*49 28 45 60 t77 Duitsland

Vriend van Dhr. Rooswinke I . Heeft maar I iefst
drie Terrot's in zijn bezit. Hoopt ooit nog
eens een twee-crlinder in z'n schuur te kunnen
zetten. Wie niet!

Bakker Frans, Voorstraat LOZ 2964 AL Groot-Ammers
oL842-2564

Vr i end van Dhr Faber . Hande I t i r-r veteraan-
motoren. Is een bekend gezicht op de bekende
beurzen in Nederland. Is niet alleen gericht
op Franse motoren. Als ik goed ben ingelicht,
is hij ook liefhebber van Moto Guzzi.

BeeIen Martin, St-Hubertseweg L5 5443 ND Haps N-Br
08850-1 2681

Perfectionist. Bezit een HST uit '31, met
lateraa lveren. Dit klopt niet maar wie weet
het beter ? Zi jn motor is over 20 jaar zeker
weI rijklaar. Maakt de mooiste ctingen. Je hebt
' t met e lgen ogien kunnen zien . Tevens Vo lkswa-
gen-beziL!rr.

BommeI van J, Margrietstraat 20, 5256 KV Heusden,
04 L 62-L77 8

Kennís van Jan Vos. Bezít Terrot Type F.
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Broekhoven, A. Provinc.weg L44, 4909 AM Oosterhout,
0 l,6 20*27 t7 6

Opgegeven ' 9L Eerbeek . Vri iwe I komp l ete Terrot
LSO L75 cc uit 1930. Lak is orgineel en kan zo
bl i jven. llederom ontmoet op beurs in Barne*
veld.

Co 1 i jn Cees , Mere I I aan I 2L72 JT Sassenhe im
o2522-L2074

Oud plaatsgenoot van mi j . Bezit een doos met
onderdelen die ooit eens een HST uit '25 moet
vormen. Even doorwerken Cees. Technische op-
Ieiding.

Dirks Bernard B, Molendijk 80, 3227 CD Oudenhoorn.
0L882-L694.

Terrot HST (350 cc 5V) Voor 90% gerestaureerd.
Nog nodig: kleppendekseltje, koper met de naam
TERROT erop. (wie niet?? )

Bezit ook nog een Koehler-Escoffier 350 5V.

Dragt J.C.,Jan-Coen, frambozenlaan L5, 7322 TH
Ape I doorn
055-670063

Ecrou borgne MtO.
er ontbreekt een ronde I I e en een bou I on .

Technisch tekenaar. ( logo's van BLz.t en 24)

Faber S.W. "Sytse",Irlim & Nel,Schokker 79 3891 DM

Zeewo I de
a3242-444L

Hee f t hee 1 vee I onderde l en . Kent goed de weql
in Frankrijk en Nederland. Staat op de beurs
van Barneveld en Utrecht. Is een Terrot-lief-
hebber in hart en nieren (eigenlijk op alles
wat Frans is, behalve Peugeot) . Leidinggevende
funktie binnen AT&T op de afdeling bewaking.
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Goddaer John, Patrijsweg 18 733L ST Apeldoorn
05 5-4 L97 97

Heeft een Terrot 250 SV, mooi gerestaureerd.
Tevens Koeh I er Escof f ier .

Gebruikt haar zelfs af en toe als echt ver-
voermiddel . Leraar technische vakken.

Goes Peter, Bury Burystraat 33 5076 GH

Haaren (N. B. )

04LL7 -2570
Deze fami I ie heeft een witte Terrot 350 5V.

Ham v.d., H.A., Henk, Prins Constantijnstraat 64,
4153 CN Beesd
03458-L879.

Terrot HCS t929. Redelijk kompleet maar uit
e I kaar , vee I roest .

Nog nodig : tandwie I , handvaten, tankrubbers ,

I ichtschakelaar, stuurstabi I isator , 2x dynamo-
poelie, achterlicht, toeter en kilometertel-
Ier.

Hoekman G, Gerrit, Kievit laan LL, 77LL LL
Ni euwl eusen
05296-3620.

Terrot HSSE 1930. Geheel kompleet. Rijdt vMC-
ri tten .

BezÍt tevens een FAVOR-ZURCHER + zt)span VAN-
NOUD +/- 1-930.

Hui zen van Ví. J . , Ri ngweg 75 2064 KH Spaarrtdam
023-372778

Bezit een jubileum-model 350. Bijna alles is
verchroomd geweest.
Moet nog gerestaureerd worden. Ervarlng (vete-
raan-)auto's.
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Jansen W.P.A., Gel issenstraat l-8, 5344 JV Oss,
041 2a-48549

Bezit een Magnat Debon Type PMU 250 cc L930.
Maakt ook miniatuur-stoomtreinen. Moet een
motorf iets-restaurat ie zek'er lukken. Sukses !

Jong d.e , M. Me i ndert , Mo I enstraat 66 , 8913 BD
Leeuwarden
058-L 58825 .

Terrot HSC t926
De motor is na aanrijding niet goed gerepa-
reerd (voorvork, d.euken in frame). Ook moto-
risch niet helemaal in orde. Toch in redelijke
staat .

Ontbreekt : treeplanken, oI iestroomcontroleglas
voor tank.

Jonkman Paul, Zwolseweg 35 7315 GG Apeldoorn
055-2 20327

Terrot 350 SV 1.931. . Leraar exacte vakken .

Klerk lvo, Stevenaak 20 3904 RV Veenendaal
08385-L 5693

Magnat Debon.

Koelewijn Léon, Ruiterstraat 20 22OZ KK Noordwijk
0L719-L6961

Is de enige Terrot-bezitter uit ons lage land
die bij het t00-jarig jubileum van Terrot is
greweest . Horeca-e iqenaar . Vee I motor- en Ter-
rot-ervar Í ng .

Kreling Jack, J.C., Molenstraat 9, 32AL AJ
5pi jkenisse
0 1 880-14390 .

Terrot HST L932, zo goed als klaar. Moet bin-
nenkort gekeurd worden. Nieu$t chroom en nieuw
spu i twerk .

Er ontbreekt een zt ispan ? !
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Ku i I dert Mi che I , Di jkstraat 1 35 3904 DC Veenendaa I
08385-2 30 5 6

Behoort ook tot de bende vên Veenendaal. Bezrt
een Terrot HST uit '29.

Kwist Robert, Kolenstraat 25 72AL HR Zulphen
05750-1_ 6 L 81"

Bezit drie Terrot's. Zie advertentie rn dit
blad.

Laken Thorvald, Zoeterwoudseweg L08 232L GR Leiden
07'I-7 67829

Vriend en ex-klasgenoot van Cees Co1 Í jn. Bezit
een 25A. Technische opleiding.

Mi 1 I igen van Harry , Markendoe I 1 5a 7339 JA Ugche I en
055-332976

Bezit enige Iichte motorfietsen, ond.er andere
een Terrot. Is erg enthousiast en werkt snel.
Regelmatig kun je hem vinden Ín de "Z\rÍgertjes
van de VMC".

Nab H. , Harry, W.v. Col lenstraat 20, 362L CN
Breuke I en
03462-65537.

Terrot FLG L927 . Rede I i jk komp I eet , bl ok ge-
restaureerd, de rest in reparatie.
Nog nod i gt : Giirtner cèrb . , onderde I en van ach-
teras/naaf , trans f ers , beschermp l aat rekunda i -
re aandri jving.

Nauta Henry H, Henry Dunantstraat 1"0, 4273 Hank,
0 L 6 22-27 L26 .

Polman 8., Willemstraat 75, Elst (gld.)
088 L9-7439

bezÍt veel franse motoren en motoronderdelen.
Is actief in het verzamelen van dit spul in
Frankrijk. Heeft daar ook familie l.ronen.
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ïs vaak aanwezig op beurzen (Barneveld,
Utrecht, Schiedam) Ki jk goed naar de kwal iteit
van het gebodene . Ji j moet 't kunnen gebrui-
ken.
Heeft thuis ook komplete motoren staan. Let
erop of het gebodene komPleet is!

Ree Marcel, Hoofdstraat 30 5109 AC's Gravenmoer
0 1 6 26-3726

Terrot H55E kopklePPer uit '29.

Rietbergen Ton, Lunenberg 10 3904 JN Veenendaal
08385-286L8

Terrot 350 5V. Leraar

Rcroswinke I Gerrit, In der Haag 26 Bruggen (BRD)
09-49 2L 63 55 65

Bezit meerdere motorfietsen o.a. Terrot en
Magnat Debon. Interessant zi jn zi jn boeken
over JAP-motoren in het Engels en het Duits.

$chokker John, J.M. Tureluur L0, 773L KP Ommen.
05291-56793.

Magnat Debon BST 350 cc SV t929.

Spa Koos , JAC, Lagreweg 75 ,9698 BK
Wedde (Prov. Groningen)
05974-L42L.

Stylson JAP 350 cc SV L928. Ongerestaureerd.
Nog nodig: o. a . gereedschapskist jes aan baga-
gerek.

Stomp Henk , H, Hogedi jk 106 , 2B6L GD Bergambacht,
0L825-24426.

Terrot HST tussen L929 en L932.
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Ttiffers Markus, Steinstrasse L58 4050
Miinchengladb. 3, Duitsland
o2L66-1,85200

ontmoet op de vehike1 najaar '91. Heeft een
Magnat Debon uit '29. Is erg handig, maakt van
al Ies zelf.

Veen van der, H, Henk, Havelterweg 2, 7g6L BE,
Ruinerwold
05222-1855.

Terrot TYpe L L924. L00% gerestaureerd. Is
bovendien in het bezit van twee frames en een
8A% kompleet bouwpakket, alles van het type L.

Nog noctig: o, a. aluminiurn demper voor twee
uitlaten van het zgn sportmodel + treeplanken
a luminium + watertankje'

Vos Jan, Synagogestraat L 5256 DZ Heusden
o4L62-24A7

Bezit een rrl-'. L75 cc.
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De v* l qerrd.e ]..*eï*
De volgende nieuwsbrief zal een overzicht gevenover alles wat te maken heeft met smering, êr komteen museumvers I ag, het weekend. i n Brtiggen, eenelektrisch schema met uitleg voor d,e Éèaraaing vaneen motorfiets met dynamo, de roemruchte histórievan de Terrot racers van Frits Linde en nog watlaatste nieuws.

Bovendien verwacht ik van enkele mensen nog wel eenreaktie op de volgende oproep:

Al s je iets zoekt , be I of schri j f dan even nêarPaul te Apeldoorn. Dan komt het in de volgendenieuwsbrief.
Als je iets in de schuur hebt liggen, waardevot ofniet , en je wi t t eens ki jken of íémana and.ers daariets aên heeft, bel of schrijf dan even naar paul
te Apeldoorn. "Dan komt het in de volgend.e nieuws-brief .

Nog een tÍp vCIor iedereen:
Als je iets restaureert, d.an worden oud.e origineleonderdelen nogal eens vervangen door nieuwere. Ditgebeurt zeker op de plaatsen dÍe niet in het zÍchtliggen. Denk maar eens aan lagers van wielen,
motorb I ok en derge I i jke . Goo i van de oud.e ond.erd.e_len niets weg. Bewaar ze in een hoekje van je
schuurlr kan altijd l.reer iemand. plezier van
hebben . soms hebben mensen een voorbee l d nod.ig, enkunnen aan het vers l eten onderd.ee I z i en en melen ,hoe het heeft gezeten.

Au revoir, à bientót,
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Lcrgo's
Op de voorkant van dit blad is een Terrot-logo
aigedrukt . Dit is gedigita I iseerd zodat het logo in
Woiaperfect 5. L-dokumenten kan worden gebruikt.
Mensen d.ie belangsteiling hebben voor dit logo, of
de twee andere logo's, kunnen dit op een schi jfje
krijgen . Ze moeten dan wel even Apeldoorn bel len.

I
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