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3. Van de Vosehqe

Boel<besprekirg

Contrihrtie voor 1993 betalen !

Beursbezoek

I

1t

l(nriewoordprzzle

Club-nieuwt

Bijvoegrset (groot formaat) Eclairage électriqtre Telrot

Deze e>ctra editie bevat 10 bladzijden net alle gegrevens over
de werkirg van het elektrisch qrsteem van de Terots net
dynarc en accll. Neen dit artikel uit het boekje en bewaar het
in je archief .

ii.rËcun-uarslag ïíithancn
Van het nuseum-bezoek, dat is belicht op de bijeenkcmst in
l{itharen, is een 4 pagina's gÊroot ver-slag ver:schenen. Hierin
hrn le znlf je reisje, van minimaal 10 dagen, door Fhar$rijk
plannen. Het veï'slag bevat adressen en tips. Dit kun je
tsijgen door f 3,'* over te naken rËar de pennirgrmeester order
vetmeldirg van ffi. t'bt verslagr won:dt je dan zo
snel ryelijk toegezorrlen.

Rcdakttcadrcs cn orraigrc Ínl tdttirgcn
P. Js{onn, Znolacucg 35, 7315 6 Apcldoqrn.
Tclefoon; 05F22O3n
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Van de Vosehope
Ba.u:s cn otpctttc
Ib &ry rn Barnweld girg de telefoon twijl ik ne op die
dnrilerige norgên in bad ophield. t{ijn rrrotrw rnn de telefoon
op. Het wae de heer ïÍ. Fbber. Ik stsde het bad uit, licht
g€drcgd, êR mest vernenen dat deze inwqter uit de wereld-
stàd Zeewolde man"schijnlijk oven welhaast goddelijke gfaven
ret besctrikken, het kan od< ÀnsterdËnse bluf zijn. Ik ben er
rng niet helemal uit. "Ik kan je rnakt in je stoel achter
het hreau zien zitten. " Ncrr ja
Toen verTËn ik het plan van lfin m 10 jarnnri 1993 nÊar
CtrarlevilteJGzierere te gaan. Daar hordt de franse anster-
ïerrctcltÈ een ber.rs + a<p6itie. Dit is &rs odc meteen de
reden voor dê aÊra cditÍc van dit blad. le uillen je in
staat stellen m ree te gaan rnar de fraree Ardennen. Eld€rs
in dit blad neer nieure.

Barpvcld
De beurs in Barreveld is een belargrijke orrtrnoetirgsplaats
van onzê leden. Ik heb er velen gespnd<en. k was een trcop te
zien. Ik heb bijna niets gekocht. llcewel, ik vord een leuk
artikel voor de elektrisch slreteen vaÍr onzê Tenrootjes. DËt
kosste Jar{oen kagt, en nij dus wel een week vaÍr oÍue rrrije
ti jd. lbt reslltaat virxlt je in dit blad. fbt blad vos'ziet
duidelijk in een betroefte. op de benrrs larceg ik od( weer
anggesties, hoe het nog beter kan. Als jutlie naar neehelpen.
Fijn, al die reakties .

lbdcrcrltan
Na nijn oproep m nederyerkers voor diveree funkties iE het
verheugern OaL at de eerste avord alle belargrijke peten
ríaren opgpvuld. Gevolg daarrran is dat het lidmatscfiapegreld
vocr. net-tcmerne jaar overgemakt rcet rrurrlen raÀr de ken s-
vers€ pennirgre€ster Peter ïíatterihrrg. lbt arctrief gaat
behêerd wordán dosr thrry thb. t'teirdert de Jorgl gaat ook
redactioneel werk verichten. JarCoen Dragrt, (van die Ghfu
et Ffióne) verleent al larger redactionele hard en spardierr
sten. Ik drr^f ru wel te zeggen dat voortbestaan van de club
voorlopig verzekerd is. Mag ik ne nu vaÍrÊf de volgerde keer
VCH) noemen?



UÍttnncn
De bijeenkmst in tíitharen is erg geslaagd geweest, De twij-
felaars kan ik aanraden volgerd jaar wel te kmen. Een reuze
gezellig orderksen, de tot ch;$ruie mgeborwde boerderij.
l(rns en lekker watrn. John, je had het prina voor elkaar.

Elektiech gcfraÈcl
fr is erg veel nerk verricht m deze extra edÍtie op tijd de
deur uit te krijgen. FÍat artikel over het elektrisch syste,n
van Terrot noet een stinulans zijn m de bedradir{t op orze
mtoren goed in orde te lsijgen.

Bladvul I irg
Ik zou op dit rent noeíteloos drie nieuwsbladen lannren
vullen en allerlei nieuws over fraree notoren. De nrimte
beperkt nij, en de PTT "verbiedt" het nij. Het toezerden
wordt arders twee keer zo duur. Mengen, het kont eraan.
Geduld!

Contrtbrtic voc 1993
In dit blad een opl.oep tot het betalen van de contrihrtie.
t{i I je dat meteen doen? Dan hou je je nieuue pennirgrreester
ook rrcg even te wierd. Elders in dit blad staat een nedede-
lirg over de wijze van betalen. Bij vosrbaat dard< voor de
vlotte nedewerkirg. Paul J.

Boekbespr*eki ngl
0p tueewielers door de tijd.
l{otorf ieteen en scooter-s in m.sea.
FI'arÍ< H.l,{. van der Fbul
Uitg. Kluwer (Deventer)

Eirrtelijk een goed boek o\ter o.de motoren. Borerdien een
konplete lijst met motorrusea, adressen en zelfs telefoonnr.m-
neï-s. Alffians , rc leek het.
Dit boek geeft een vetr asserd vertekerd beeld van de notor-
f ietshistorie . Dit kmt nede door de aanpak van de sctrri jver .

Als auto-journlist ktran hi j od< uel eens notoren tegen in
nusea. Uit intenesse, in z'n jetEd ontstaan, rnn hij de
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notmen die hii tegenlaran terloope op de kiek. De foto's zijn
helaas somÊt anateuristisch. Toch leverden zijn reiren iets
cp, dat Ternotisten e.qg aan zal staan: vcel aàÍdtcht rrpp1.
frargc noÈcrcn. b af en toe wat Ehgels, een verdwaalde
Ànerikaan, smÉi wat Drits. Een dromboek, en dat nog in de
tlederlardse taal od{.
Toch kan ik je niet aarnraden m het boek te kopen, lroewel een
oppervlakkige leznr er veel sctrik aan zal beleven. ïíaarm
niet? Bijrn f 5O,= is ten eergte een hoop geld. Borerrlien
zijn dit soort boeken altijd als naslagnrerk bedoeld. Daar is
een irdex voor nodig. Ft die zit er niet in. (ïbcrmens, bij
nij gaat elk boek zorder irdex neteen aan de kant, terzij het
een Ïronan is. )
ltijn vrcnft, en ik heben bercep$alve rrogal eers mt uitge
verij Kluwer te mken. 7Ê leveren in het algemeen knalitatief
goede boeken. Als het niet in onde is, dan doen re er alles
aan m de fcr,rten zo snel nogelijk te verbeteren. Dat mg je
van Kluwer ru od< venrachten. Mr mar hopen dat de tweede
dnrk veel beter uordt.

tíat zan er noeten verbetêtrêÍl:
1) een irdex opnenen
2l arvirminnen entrit:

die nen rnar keuze als tuer of viertakt
irtreed. " Snap ji j het?
". . . . kopkleppersr cp viertakt . . . " Zijn niet
al le kopkleppers op viertakt-BASlS?

betere f<lto's. ( l iefst od< wat klen"r)
de belargrijkste Ërgelse en Fbanse rctor-rr,nea er in
opneren. Voor Dritslard kan ik het niet beoordelen.
de dressen noeten up to date zi jn (gewaarsctuwd!)
de beschrijvirg van de foto's ret fantloe genaakt
worden. (o.a. bi j l.loto Gszi, een beschri jvirg vàn een
?A7cc note net op de foto een vêel I ictrter tlpe notor;
blz. t22l Boverrlien noeten foto's en tekst overzichte-
lijker bij elkaar gez-et ntrrden,

Ik hoop dat Kluwer met deze , of een ardere sctri jver, nog een
volgerd nirder slcig bod( in elkaar gant zetten.
P.S. De vader van de schXijver reêd vroegrer op een Ter"trot, in
België gekocht. (35O cc 51/)

Paul J.

3)
4'

5)
6)



CONTRIBLITIE
voor

1_ 993
fíilt u rc srpl nogelijk, doch uiterlijk 15 decenber,
overuaken nÈar onze pennirgneester, een bedrry vêrl:

f 1_5 ,00
pr bar* 6T .AZ. 28. BBs

, P. ïíattenbffg
' Vennenweg 2

Nieus-Roden
nededel Írg: Terrot 1993

pr patgino 81..61.16

'mr
nedg4etim: t.g.v. 67 .O2.28.885

P. líattenb.mg Nieuw Roden
Tenrct 1993

Slechts na betalirg wsrden Nietmsbieven ver"zorden.
(oct< al heet je Beatrix, Rrtld of Ïíi I lm)

Als je geen prijs mer stelt op toezerdÍrg van de nietnrs-
brieven, ïíi I je dan in ieder geval even bel len rnar de

pennirgrneester ! Tel . 05908-L7ffi9



10 JANVTER (10 jarnrari)

EI(ffiITIOT.I DATtrI Lns lnDElO'IES

BEZ.ilEH DEr,E
EELIRS

Dit kan door. vóónr' 15 dec. telefonisch kontakt
op te nemen ret P. Jor$<nan. ( AS5r22A377 )

Keten geschat op f 60,00 vocnraf. te betalen.

fbt aantal plaatsten is beperkt
door de gmootte van de brs.

Bij w slecht weer graat de reis niet door!

h gaat een bestel-hrsje ree (vosr de grnote sprl len)
Vertrrktijd: 6.00 utr (in overlegt
Tenrg: 23.00 uttr
Opstapplaatsen rn afspraak

HÍmrdm dc lcttrlijke t€kst uit ta Vic dc la lbtor
Le Ter-rot Club Àrderrraie infcn:ne les lecteurs de La Vie de
la lrloto gtr'il orgfanise le 10 janvier une e:e€itist avec
bql.s6 d'echarges à Ia sal le des fêteg de vi I lerffi-r-
Seneuse. Tortes pereonnêB vanlant participen à cette
mnifestation, eoit pour elrpmêr, Boit porr la bqree

d'echarges (enplacment gratuit) derrnont corrtacter le club
aerEez rappiderent afin de parfaire l'organisatiqt.

Trr€t Club lrdsrrnte
hÍnÍqpu Borrp

B,P. 04
ffi110 Vtllr-€rnangc ocdo(

De onganieattr is r€eds op dc lroogÈe van orve krct.
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Pr:zz,I e
htrlzofltaal r vcrtlcaal:

4 wamachinererk L haar (per-s . v. n. w. ; fr)
7 type terrot 2 tlpe telrot
9 schc*dneper 3 torrist trophy afk)

13 uitroep van afschuw 4 rorde staaf
L4 verbarde turf 5 plaats in frieslard
L5 oxide op metaal 6 franse carhrateur
16 soort verl ichtirg 7 Fbgere hrrger School
L7 een (fr) I zijklepper
18 contra 10 frans notor"nerk
2A dag (du) 11 deril<beeld
2l en (fr) I2 ci I irdenrornige aardri j-
22 le argeles vÍr{I
23 spaans a.ptermerk van L7 bargoens voor "hêt"

terrct L7a ik
25 le zard tB het frarrse nototmerk
26 m.zieknoot 19 openirg
28 droog (fr) 22 "kince of Darkness"
29 plaats van herkcmst van 2A plaats op de Veluwe

terrot 25 Mobiele Eerheid
30 rDen n franse verl ichtirgrsfa
31 een tenrot-beri -iler biek
Y blauw-+rit duits rctor- 32 type terot

nerk 33 jii (fr)
36 koolstofmonoxidegehalte 35 tlpe frane
38 tlpe terrot T7 tlpe tenrct
39 al les of 40 inborw notorbld<
4l pk (fr) 4l deze (fr)
43 Liter Gewicht (afk) 42 fiets (fr)
4 kopklepper (fr) 45 vlak, glad (fr)
& palestijree organisatie 6 goed (fr)
51 tlpe aarduidirg zÍJrdapp 47 Ttsare Alropa Dpres
52 crd, voomlig (fr) 48 paardekracht

49 biefaarhef
50 rrpn (fr)

Cld oplctrg opsturan nrar dc rrcdaktic. Eh rqdt ccn mic
"ToiltroÈ-pÍ Jt" vGtrlooÈ .
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Af,.ïrqËhild-Ën
l{otorbld( FFT

Versnellirgsbak tlpe L en F en diverse orderdelen

Tenrct "entre-tlrbe" lD t927

t{agnat Debon "entre-tube" }fi t924

Uniek : (voor restauratie)
Terrot Danesfiets 1920

Gedeelte van rctorbld< 35occ 1938
(fr zit eleen ariger in)

Bellen bij serier-se interesse na 18.00 uur

43242-440L

Gezocht
Voor aan het achtenriel: ankerplaat, remscfroenen en aluniniun
afdekplaat voor een Tert"'ot OLG 250cc. De doorsnede van de
remrnaf is 130 m.
lfie kan helpen, wordt verzocht te bellen naar P. Hatteriturg
tel . 05908-1789. Deel-oplmsirgen of go-den tips zi jn rn-
tuurli jk od( welkm!
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Nieuwe Adressen
Vir$(, Peter en Ans, P.J., Fbrd<errathwegr 34, 6681 DC Bemel '
08811-6L?7L

Terrot lË L9?8; in nieuwetaat !

Tevens inkonpleet tlPen L,F,E
gy orrtbeekt een tarrkgereedschapstrmel (fÉt)

ïielen (L + F), tank (F)
Ik zoek nog een reserve€liepmp (zorder kijkglas)

WÍ JZ,iqien
fil je in de-adresse.nlijst van niennrshief rro 6 de volgerde
wi jzigit1len (orderstreept) aanhrgen :

fik de Cqres€maker O*32 sffiO 01 49

Nieuw
BÍj de fanilie lloeknan uit NÍeuwleusen is er een potentiële
niéune Ínotorr{ resttar-ur"ateur in het gezin opltengpen. Hi j is
gebcen q T7 dctober tWZ en heet Robbie.
Gefeliciteerd @rit en Anneke.

11

Nabeste 1 1 ingen van oude
nÍ euwsbri evert
f 4,OO per stuk. (3 voor f 1O,0O)

Te bestellen bij de pennÍrprneesler order verneldirg van de
getreËtt rnimers.

De rnrme;lrs !, 2 en 3 zijn sanergevoegd tot één bodcje en

hêt laat (slechts) zien hoe de club is ontstaan.
Tot heden zijn uitgekmen: L-2-3 , 4 , 5 , 6 , 7

De boekjee rrarden <rvergmakt als het geld is ontvargen.
De pnijzen zijn irrclusief rrerzerdketen.



Inf armat ie írver de c luh
Voorzitter:

Paul JorÍ<nan
Zwolseweg 35
73L5 GG Apeldoc.n
05}224327

Pennirgrmeester + verzerdirg (otde) nieuwsbieven:
Peter ïíattenhrrgp
Venrnnweg 2
93L1 RC Nieuw Roden
059@-1788,9

Betal irgen:
(per barrk Ís iets eenvcnrdiger dan per postgiro)

per bank: 67.02.28.885
P. ïíattenÈurg
Venrrenweg 2
Nieuw Roden
l{ededel irg : Terot corrtrihrtie

per postgiro: 81.61. L6
Il,G-bar$<
Rcden
l,lededelimr t.g.v. 67 .A2. 28.885

P. ïíatterihrrg
Nieuw Roden

Rêdaktie Nieuwshieven :

Paul Jor*nan (hoofdredaktie + vertalirgen)
ifeirdert de Jorg (historie * techniek)
Jar{oen Èagrt (tekenirgen, rutti-furil<tioneel crea)

Archief :

fhrry Nab
fí. van Collenstraat 62
%2L Ctl heukelen
0346.245537

Dnrknerk:
LUffiE8UAVO Tlrello i.s.n. Jar€oen DragÈ (als er
terminste koffie is)
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