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Vanaf nieuwsbrief 4 wordt steeds één los blad met een verta-
ling van de Terrot rrl-,rr los bijgevoegd. Dit keer twee bfaden.
De volgende keer de l-aatste twee. Bundel- ze en maak er één
artikel van.

Àan de voorzijder TerrOt NO 1
Uit: Bourdache B]-z. 118
Je kunt zo zren dat dit niet veeL te maken heeft met een
Lamaudière-Labre, volgens Bourdache. Lamaudière-Labre is een
beroemd motormerk rond 1900.
Er is hier nog volledig sprake van een
een motor. Daarop heeft men zo goed en
a}le onderdel-en geplaatst. Het was het
strijd op tweewielergebied van Terrot,
binnen de grenzen van de driewieler, de
rette en de fiets !

De spanner van de l-eren dri j f riem,
bediend vanaf het stuur en een inwen-
dig getande ketting, (zie hiernaast)
zijn de eigen opTossingen van het
merk uit Dijon-
De heel speciale ketting van Terrot -t-s
gevormd uit "epicycToïed gevormde"
tanden die draaien op rol-l-etj es in de
pedaal -krans .

Redaktieadres en overige inlichÈingen
P. ilonknan, Zwolseweg 35, 7315 GG Àpeldoorn.
Telefoon 055-220327.

fiets, uitgerust met
zo kwaad al-s het ging,
eerste wapen in de
tot dusver opgesl-oten
vierwieler, de voitu-



Ape l doornse ki lk
De dag rn gisteren girg de telefoon terwijl rk rEe op dre
druilerige avond in bad ophield. l.lijn vrcuw nam de telefoon
op. l-bt was de heer H. l,Iab. Ik stord,e het bad uit, licht
gedrcoqd, en nest vernenen dat &ze inwqrcr u:.t het dorp met
teveel vergane glorie, te weten fueukelen, waarschr:nlrjk
hetzelfde uit wilde halen als ïí. Fbber in de vorige afleve-
rirg. Ja heren, het wordt traditie, Inaar ik zat weer pierel-
naakt achter d.e telefoon. Êr een lijntje naar het bad li jkt
me nog steeds we I wat overdroven .

Ik gobeer net een franse slag deze club te bestieren maar ie
moet me dan wel de karrs geven on ef f ies lekker rn bad te
I iggen.

Klctn Eàr arpl ?

Op zes december j.l. werd ik opgeschrikt door de aanmeldtrg
van een l4-:arlge Terrot-bezitter,/motorri jder . Dazn Jollgeman
net de rn notorri jderslrirgen speciaal klrnkerde rxran Jack,
heeft een Terot op de kop getikt ret een ci l lrderrrÈrotd van
10C cc. Erg nieunsgierig als hÍj llas rnar de topsrrelherd van
het apparaat kon ik hen melden dat deze toch wel de fabelach-
tige snelheid van 30 kn/h moet kunnen halen. De opvallerd
hcge plaatsirgr van de cartr-rateur van deze tweetakt doet op
voorhard ver^moeden dat het machientje niet veel vennogen zal
hebben. Je kunt het zien als een irgebouwde rem op het V€trDo-
qen. Hi j wordt tot de Eff+lasse gerekerd, Biqclette loteur
lpxr I larre, wi j zouden zeg6Íen brmf iets. Kermerk voor dit
type Terrots is het "notorachtig" uiterl i Jk. Dit kcmt door de
volwassen frane--naten en de grote tark. l-let model van Jack
heeft ocJ< nog een dubbele uitlaat en een (niet originele)
koplanp. Sukses ret de restauratie Jack. (met dark aan Fkits
Lirde )

KlcinuÀr.!,..
Ik schreef in een vorÍge nieuwshief al eerr keer dat we bl i:
zi jn met de aarureldirg van nensren met kleirrere Terz'ots. h
kmen orgenerkt veel kleine Terrots naar ons lard. At nochten
ze in f irnncieel opzicht niet zo waarrCevol ziln, voor de
uruseum-funktie zi jn ze dat wel . tlet leven in de taren voor
WO II vra6 niet ri jk. Goedkope veruoerniddelen pasten geheel
in het zuinige leverrspatroon van de fransen toentertr:d.
UilgeÈnr"eid werd geadverteerTC met het vertmrrk van het ma-
chien, o\rer topsrnlheid werd niet gerept.



tb ZW,frrl S;i r: nk-t(:lr lltt':l (5{lL} (.:(' en mce}-) Waf'ef'r et;}rt- r.'r.(Jl- e('.)l)

(:'ril(el irxl wí'{J(JÉ'lrxlti . De àdÍx;c'lr,rf Vc-}Í) een "zwar-e" ;'it I (lnt ,r l:;
rrrll) ha,tst- n(r)tt- ()p r,rtronele gï-()rxlert geschÍed zt)n. Srrt:lhetrl
i:; een raft: drug. Lh "Hebberr" rs ntsschten de meest versla-
verrle drrr<1 al ler- tr jden. Nret utt te roelen, zelfs brJna
r-y€Íil,rar-1clt-. l((Jrrxlen t.eri spilt-. (tà-tslard, Cltba, ...)

Janvler dix; mr I le rpuf centa quatre virprts treizo
liai,ltrt t.. t'Í Í tes rr|{rí). lt'l frlt-r. l(líl()t9[)f)t (4:<2i0)1i'J' 1O Jr]tr l()it.l
l{,rt'e J{,rl}Jr't1;-:. rlte fy-,111.',;t,'tr. lix-'rr qlt-x]etr we ,.larr .:ttrlel t tk l}rtrrl
r,r:tr tr-',tt[;,: ilx-rt (.,] lx.u] :;. i7.c:'t r li-i F)-Ir'(-)r]€lairtrjrt v€:l.t r,,l.lkerr tttt lr,, I

l-.rkj,.erl,tryiJr, n,f,rl lrr-:t- rgt'rlle Flarrlirr-lk. M,ldt datr g*:lrrkkr,,.y t)lt'l
2:o vel- lrr I'Yrrrrkr r Jk. Irr ]rel c.li:;Lrrr:t Ar<letrnes (fu^clerrrx:rr) wcrli

r.en tter,u"s q?.( )r rJ,rl r seef ri dcx-rr eelt frarrse Ter-r<-ltr-' lub.
lk-rc, tJds; f p+"1 :'
'Í'rcrl rr)rit).s{rtr. I lelr \rr.l}:jol'til letxle me)rrttKreIr. Irlirt lk clu:; rrr 'tr
,,tglell rrlrlnlrli,Í (.1()verr. We w,fret-r (,Jarr (lcx:n Dt',rgt. C',:rrly ,Jr-rr$',nt,-rtl

etr rk ) t Il i-)('n s1'tl i rrlernleuwe httrtr'.rut.t., ( f Zlt(l .: ví'(-)r 9O(-) kul
,tll lt-i fitet l*,1Í,',lt]e!) zat-€rij,lrlr',<'ltlprxl Al rr.:r-t-f'crl.J.i(,rl . Ilr j,t,Jt-l
f.,r'nrs;t p'e[llx,rr w€: tltrr.l.'.t l.'.r:rrn]r,: rllrma]<l mr:t lrviltr t;ort de' l],itr:.'r
.-:r-t:;t rjl-*r:lrrl,. (f wrt,' rrt-:;1<g1-, t;lr1 ,1|.i+.11 (J( Ê("1 c'tryels) [:lt st t-rtrl.'tt r l

,,r)llt.le if xJtrlkw*'l.llr,trtxlr: 'Iet-t-otlr ('tt ( r[i :,írÍXl,f(l wíl] í,t] r'] ri{,ll
I r,lr< <)r- I r _lk ,'r,rntd I si ,tt x1s .

Ik lreh zeIÍ nci1 €x)r'r [>aar Ierrke tltrgerr gekocht. i)e pr]J^,terr
w':rr-Bl-r ntet- (te) tt,.x-r; maar- het- re'lsle verdtert je er- zo er--ht-

rriet ffi€€) t.et'trg. D.rt. hoeft cx)k nret. Ik heb gerroterr van die
e(jtiLe fï-,1n.';e rJu'qen. Cln tw,ralf uuï- is het middageten. Het
lnee(Iehrraci-rt t' worrne et.err komt c)p taf el , <le r:rxlerrlelerr wor-(lerr
opzl3 gescl'r()ven, enkr:le f Iessen wl lll erblJ en schttiven maór .

l(lant.en m(xlen Ï>e-.;t vrd(ler) wat. lrr:t eelt en orxler kcrst lnctril'' Vr rl

()trl {}Jr-r[) ll r tker) :;ri wel tïtat' klarxlrz.te tttt- Fkrl l,rrx1 ,lte o],'l
,,v(.,Ít k,rtt w,rr:lrl elr l, 'l c'l,tt trttrtrr:tr í)elr tturt l(-) al lel'; ,,p tS!
(lv'pr ()rx; st,jcvf s<,1 eI }l,tll tl.l kr:r't zrirr : alles wa3 krakkemtkkttt.
f'l,-r,rr l-rt:l f,lr rit tr: u;k lrt Jrn nteLs. Ik derk ntet <1at le ltr €-')("1)

tlr rr rrrjer hol e I vaker- 7.ou liel-rlerr r1e I achen. Vrx)rzl cht 19 ()p de
tor let.pnt {frirrrr .,-,rtt.el't, aÍrlers clc.'n<ler-l- ltt-1 var} lret gat crf ;

N,ri'lrtk,1:;t l, mel rll'tt' 1xtt.elt, rlnt vierrle l,.rq1 lll rle 1,1 ; en7.. r,'lr;'..

9 mei
Ítr lret V(xrl ltt,'lI l:i lt lll Mitf rr:l{'l,l llt::; wrrlt'}'trry; trrtlr ttr,..rtr,lt'lx.:t ll::
l,rtr { l(.ylll. ,t r< lt,t r 1et-el.tetxlr. r'l-t tlChLr Íe-rt-tr-'t-el} '/jll I lerr [-rt ,t |tirJr-: I t t]'l

w(rel r]r, rí,t:: trttcrt rlr"'1r l,lr tr':i ()tï1c)lt{)tnerr . t'}- ïttllr':tr t{{l lr,rrxle'

l,'11-r'';r ti,.rtrt/r);:l(l .,l lll Àl:';l-.11v1 Vàll,lf l(l,,ll rllrlryel< r-rl x-l . riíXJ l''nr .

r 'líl llm tt.rr I'lW Vrttr Mtl::: .10 knr ,N V,rrl '[]rlorNille)
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Cmtribrtie
De meeste Torrotisten hebben het geld overgenaakt voor L993.
Op de nicuwe ledenli jst kunt u de weer^elag daanran zien.
Bedànkt voor uw bijdrage, rí€ z.rllen het zo rnrttlg nogelrtk
besteden. l{e hopen er weer wat moois van te maken.

Dc telefoon
Een probleem is het beantwoorrlen van concrete vragen, vooral
via de telefoon. fbe zag de dopmoer eruit dre de stuurdenper
op de tank van nodel uit L926 vasthield ?

Hieronder een tip 5 on de antwoorden te achterhalen:
- Je moet imrd ontmten die toevallig zelf zo'n nodel in
harxlen heeft gehad. ftt dan maar hopen dat hij het goed weet!
- Ook ntuca kurnnen je veel leren orrer het uiterlijk van een
bepaald type. Fotografeer dan het nodel van alle kanten. Daar
heb je thuie veel schik van.
- Als derde btr^on kan lÍtcratr.nur gehnrikt worden. Dit wordt
vaak orderschat. [.ees eerst eerrs wat van de geschiedenrs van
een merk. Bestudeer de plaatjes.
- Tijdens de restauratie kan vaak nog tm.ggcnordcn worrlen
hoe iets erlit heeft gezien. Goed opletten dt-rs.
- Als vi:fde en laatste tip kan ik u de tljd aarÈreden. Heb
geen haast met een restauratie.
Restaureer de f iets eerst technisch. Zorg dat alle ontbeken-
de orderdelen er komen, reviseer bak en bld<, irdien nodig.
Bouw de hele motorfrets weer op, naak kabels en bedradirq in
orrle . Ga proefri jden. Je bent dan vaak een paar jaar verrder .

Je hebt je motor goed leren kennen
In één avord sloop je het hele dirg weer uit elkaar. Ga nu
vernikkelen, verctncmen en spuitwerk ( laten) verrichten. Ik
durf te wedden dat je inniddels op veel van de ontbrekerde
vragen al een antwocrd hebt gekregen. Verbeter detailpunten,
repareer irdien rrodig en ga nu aan het uiterli jk werken. Dit
li jkt dubbel wer"k naar het levert echt de beste resultaten en
voorkont te leurste I I irgen . fti ik kan het weten
tlit je toch srrel rijden? Koop dan een klein kmpleet f ietsje
en ga daar dan alvast mee rijden. Dat geeft jeznlf de n-st om

de grote restauratie kaln uit te voeren.
Paul Jorrl<nan



F inaFtr-:iee I jaarVers laq
19 92

Eird L992 zi jn alle stukken op f inancieel gebied overgedragen
aan orue nieuwe pennirgrmeester . Dezn taakverdel irq geeft ons
het gevoet dat Densen Deer kontnolo krijgen over het gebeu-
ren. l{e werken tenslotte toch al met een hdget van nog net
qeen f 1000,-. Deelaraties e.d. worden dan od< netjes op
papier gezet.
De grootste koetenposten zijn:

kopiekosten nieur,rsbiê\ren (f O,O7 per bladkant)
opbcr:w archief (kopieën, opslag in ordners e.d.)
verzerdkosten (P.T. T. )
aanschaf boeken vocr het arehief (rvog bi jrn geen ge-
tn uik van gemaakt )

rn 1992 was er een klein tekort (nirder dan t L00,-), maar er
ltas wel een SF^ote voorraad postzegels (f 130,-) en rrog een
voolraad enveloppen e.d.
Per saldo is 7992 (met een contritrrtie van t L0,-) dr.rs f inan-
ciee I goed verlopen .

Voor 1993 hopen we met de verhogirg van de contritrrtie neer
te kurrnen doen. Dat kunt u zelf beoordelen.

Peter,/Paul

Zade lveren
Het op n'n Hagrnat Debon aanwezige
zadel is van 't type zoals in de
f ig-rur is afgebeeld. Hienran zi jn
de veren roestig, incmpleet en
duide I i jk overrrermoe id . Vervargen
dr-rs.
Nieuwe veren bleken niet te ver-
kri jgen, c,ude die je op beurzen
ziet zi jn er neestal even slecht
aan toe, als ze al passen. . .

Bi j ni j zÀgen ze er zo uit :

DocÍr tíin Janssen

t1\.rr*\\a'tl

ti' J -l F t t .',/' ?.; q-- ('. /. /. t /, 14 5 r'tr,



Na enige nislukte pogirgen on zelf te wikkelen kwan ik tot de
volgerde oplossirg:
Bi: bflrwnarkten zoals Ganma etc. is te koop een ontstopprrgs-
veer van 6 meter lergrte en rrri jwel dezelfde afmetrrgen nI
9,0 mm en 2 mm. Kmten circa f 42,:. Zes meter is voldoerde
voor twee zadels.
Het lukte ne niet om er goede ogen aan te maken en ook rcg de
goede lergÈe cr\ter te ho-den. Daarm werd 't volgerde bedacht;
uit fietsspaken werden eerst ogen gebogen

, ('l lc,.({.)( ,<:. (J
\t .l

De bi3passerde nippels werden afgedraaid waarrn dere precies
rn de veer bleken te passen.
Met behulp van een spaak yerd de nippel in de veer gebracht
en het eirde dicht gewtnqgd. Venrolgerrs werd net de noq vast
zitterrde spaak de nippel f linl< aargetrokken en van 't ge@en
oogje voor"zien. Daar"na wernd de veer op lergte afgeknipt en 't
hele verhaal herhaald. Voordeel: veer is enlgis:zirrs aan te
passen of na te spannen. Zonodig irrkorten is ook sinpel.
Ik ben er tovreden Dee. l.lisschien heeft iemard er wat aan,
misschien is het allarg oude koek. Besclrcr.rw het in dat geval
als niet gesclreven.

Naschrift redaktie:
líim, hartstil<ke bedanil<t. Ft ru een oproep: noteer ti:dens uw

gesleutel gegevers. (mten lager^s, dikte koppel rrgsplaten,
áianeter zuiger:s, uiterli jke srtaat van de nd<kenas, vernik-
ketd,/verchrood,geënailleerd, VorïD van de bies, ik verzin
naar wat ) Dit soort vrogen worden rranel i:k steeds aan ons
gesleld en geloof IDe, er ztjn geen kant en klare boekjes te
vrrxten net orderhcnrdsgegevens. Drs zullen we zelf veel moeten

doen.
Ik herhaal nog een pèar vragen die ï{im in Nieuwsbrief 6 stel-
de:

is versterken van het magneetveld mogleli jk? líie kan het?
- Gebruikten ze tussen de carterhelften vloeibare pakkinq?

- Het antwoorrd op de vraag naar mooie musea in FÏarkrl jk:
líe hebben sird.s kort de GJIDE 1993 Dl., COLLffTIOI'IEUR '

Hierin staan alle frarse auto-notormusea, alle notor-
merkenctubs, hàrdelaren, en nog veel neer. Te zten ln
Barrreveld 17 april a.s.

7



t)e verqeten Y'e -l c.
IrJ . .

(verrolg hrits hnnnsset rt eer Ïerrot 500 R[.., in l9l3l

Dgze
pleistelplaats
stelt hen in
staat lrun krach-
ten te henrirden.
Zi j vertrekken 's
noïlrens 77 mart .

De schokken van
de weg zijn aan-
leidirg m op-
nieuw een lekkage
onschadel ijk te
naken. T*nle ge-
woonlijk repae
ren ?E het zorder
getreuzel , nnet
ijzerdraad en

"gnrttapercha" Je over-+lint de woesti jn door voldoerde benzi-
ne, ijzerdraad en de "gutta" bi j je te hebben, zegrgen de
nilitairen. G-rttapereha is een gromachtige subtantie die
wordt getapt uit I'laleisische bmen, net als rubber , en ze
vertoont gelijkenis net stopverf. Vergeet niet, dat er in
1943 geen prodtrkt in de hardel wa.s zoals bijvoorbeeld
"l,létolux", die je in nood uit de problemen kon redden. Na de
reparatie bi j 45' in de schaduw bemerken zi j na erkele kilo-
neters dat de lekkage er rrog steeds is, naar wel nirder
ernstig. Gelukkig slagen ze erin on Fort Miribel te bereiken.
Daar ls men ver van de pracht van El Goléa. Dit ie de harde
woesti jn. De nannen zi jn gel-ruld in lcryen, de kirderen be-
schernen zich tegen de vliegen. De Bffdj, die bi j het hotel
hmrt, 6er3/eert hen een naaltiÍt uit hun eigen vostraad, net
als in de grap van Fernard Raynaud: "Hier kan men zelf zi jn
naalti jd meehergen" .

Tegrel i jk net de benzine-bevoorradirg zorgen ze voor een
behoorl i jke hoeveelheid ol ie .

R

l{e beleven rrardaag het tweede deel
van het fantastische avontur-r. l{e
hebben ortg:e twee helden Desomhe en
Sorbrier achtergelaten in El Goléa,
vraar ze doodnoe zi in aangekmen na
een onhei lspel lerd omreer van briterr
gelrorË kracht.
Sanen net hun gaan vte nu "het G)rote
Zuiden" aanval len. líe vragen jul I Íe
orze excuses voor de matige kwaliteit
van bepaalde doln:menten, derk aan de
kordities van die dagen en waardeer
de ki jk op de dagen van weleer.



Bi j iedere stop zet Descmhe net zorg een corgerverrbl rk:e
order het carter om de ol ie op te vargen, rcnt het @intsteeds harder te lekken. De schroefdraad in het aluninÍum vanhet carter is bij wijze van spreken verdwenen door de krachtdie gebruikt is bij de reparatiepogirgen en nu hor_dt het
schroefdraad de moer (?; pJ) bi jrn niet meer. Soubrier heeft
venrolgerrs het idee m zi jn noer te nemen, die in veel beterestaat is, en die rn het carter van Desombne te draaien. Hi:zit nu een neet je beter vast. 6rtta en i jzerdraad doen derest. Bo'verdien naakt hi j hetzelfde verbard op de rctor van
Soubrier want rm lekken beide notoren, maar hun lekkages zijn
acceptabel.

L n des nontbreu.r ensablements de I'at'enlure. Va-t-ilfalloir ulleger I'atteluge '.,

Ten-q op de weg rijden ze nu in, wat de Àrabieren noeÍnen het
"l.ànl van de argst en de dol:st", de faner-ze Tanearouft met
grri jsacht ige k ieze I stenen, niet één hetze I fd.e a I s de anCer .

Geen planten, green lomidig sprietje. Niets, absoluut niets.Dit is de woestijn op ziJn best. fu het nog rceilirker te
naken, zl jn er fata-norgana's. Heet largizaam steekt er een
wird op. Delze worrCt steeds sterker. TÊ ri jden niet srreller
dan 25 l(n/h. ft resteren nog 100 kn voonrd.at ze ariveren rnIn Salah. Daar zal de streek net duirren beginnen, de wrrxl



neent veel lneer zànd nee en is er nog veel sterker. Het zicht
is zo slecht geuorden dat ze van de weg raken. lla een noment
vàn paniek die begrrijpelijk is, heruirden re zich uitein-
del i jk.
De Tertrots zijn nog steeds in vorm en sctrijnen onvcryoest-
baar. Venrolgerrs besluiten re te stoppen bij een water^put van
Àrn El Haddadj. Bij het afdalen van de weg lopen ze iets
vreseti jk.s tegren het li jf : de lreg is versperd door een kada-
ver van een vetrotterde kameel . De ger.rr is orÈrordbaar en c^/er
meer dan tien meter nordom wriemelt het volop van de grote
madenl l{algeli jk gezictrt. . . en re, knallen er boverrcp!
De wird blaast nog sterker. Ze hebben het voordeel dat hun
gezicht is beschermd dow de "cheiches", met daarin een
smalle spleet voor de ogren die wordt afgedekt door een bril.
Deze is snel cndoorschijnerd geworden door het zard. Dat
scherpe zard drirrgÊ door alles heen.

tlprèt l'eflort,le rét'onforl, ou comment re rafraíchir les idées.

l.la een noei I i jk tra ject belarden ?E
tladdadj .

in de diepte van Arn El
(lees verder op blz.15)
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Led-err I i I st per 02-0 3-9:3
* voor de naam betekent dat de corrtrihrtie voor 1993 (on wat voor reden dan oct<)
nog niet is voldaan. ïíilt u het zo snel mogelijk overrnaken of u afnelden blj de
pennirgrneester. Bi j voorbaar dêrk !

Irdien u iruniddels we1 heeft betaald, dÀn bi j voorbaat excuses.

J.Àdniraal hliterrrr.rstpad 10 LO97 l'íV Ansterdan 02H684890

H. Alber:p Lird 66 4137 Rheurdt€chaepal-ruysen EtrD 09 49?f4^56A177

F. Bakker Voor straat IAZ 2964 AL Gloot-Anmer s AIU2-25&
* P. Beek Rijrreveld 4A 2771 XT Bml<mp (Z-H-) OLTT-LUY
M. Beelen St+hÈert-seweg 15 5443 ND l-hps l'Fk 08850-12681

J. varr Ebnmel I'hrgrietstraat 20 5256 lí/ Fleusden UL62-L778

A. hoekhoven kovinciale Heg L4 49A9 Al'í Oosterhout OL62VTT76

K. Coli jn l'íerellaas I 2172 JT Sasserhein O2522-LZW4

E. De Cotrssemker Estegemstraat 3 8340 Darome{'loerkerke ffi-GIE 050-500149

B. Dirks Molerdi jk 80 3227 CD O.rderrhoorn 01882-1691

JC kagt FYarnbszenlaan L5 73U TH Apeldoorn 05H70063

S.W. Fbber Schokker 79 3891 D4 Tr.evtolde 03242--4441

J. Gc{616.t PatriJsweg 18 733L ST Apeldoorn 055-419797
P
P



* P. Goes hr7 Brryrstraat 33 5A76 GI-l Haaren (N.8. ) ULLT-257O

H.A. v.d. Flam kl,ns Corrstanti jnstr & 4t53 CN Beesd 03458-1879

G. !1. l-h:rosen Coornhertstraat 30 742L ZJ C r (Ov. ) 05470-735M
* G. Fkrelcoan Kievitlaan 1,1 TIL LL Nieuwleu-sen A5296-3620
* Ví.J. van l-tuizen Rirgyq fr 20& KLI fuaarrdan 023'372T8

t{. P . A Jarssen Ge I isserstraat 18 5344 .Ït/ Oss O4I2O-48547

E. de Jorg Ode Wiezeveenserreg 9zl 7602 ÀZ Àlmelo 0549Hffi
M. de Jorg Molerrstraat 66 8913 ED l,eeuvarden 058-158825

P.T.M. Jonl<nan Zwolseweg 35 73L5 GG Apeldocrn 6lF22O327

I. Klerk Stevernak 20 3904 RV Veenerdaal 083&5-15693
* F. de Kluiver Dries 33 22OL WK Noordwijk OL7LyL7ffi3
* L. Koelewi jn Rriterstraat 20 2202 KK htrordwi jk OI7L9-L6961

J.C. tórelirg [Íolerstraat 9 32OI ÀJ Spijkenisse 01880-14390
* Kuildert Di jkstraat 135 3904 DC Veerrerdaal 08385-23056

H. Kuipers I'{aria Theresalaan 5 fi27 ïlB utrecht 030-948986

R. Kwist Kolerstraat ?5 72OL I-lR Zutphen 6750-16181

T.C.T. Laken Zoeteruordseweg 108 232L ffi Lelden A7L-767829

C.D. I€quyt Ru'nerlard 50 1451 ME tutrerlard O299O-233L7



J.C.M van den l,laagdenberg T[rfstraat 15 471,4 S Spnrdet 0165H3721
J. van MerrierÍboer Gastelsedi jk west LzO 47Y RD Starnpersgat 01651-3760
* H. van Hilligen l,larkerdoel 15a 7339 JA Uqchelen 055-332976

H. hlab ïí.van Colleretraat 62 %21 CN heukelen 03/6,245537

H. Naute l-lenry D-rnntstraat IO 4273 E( Hars< 01.622-2712

A. Neutkerrs Eer-selseweg ï7 55LL KL Knegrsel Ug7ÈtSL73
* J. H. Qheikers Flcofdweg 82 9698 Al ïíedde A597G27n
* G. Pyffers Klokkerdi jk 5A 767 PA Notter 0548O-12%8

M.L. van Ree Fbofdstraat 30 5109 AC 's GYaveÍuDoer OL6?b20341
* Rietbergen l-urrerÈerg 10 3904 JN Veerrerdaal 08385-28618

G.N. Roswinkel In der l-Iaag 26 4057 kllgen UJITSIÀIID 09 49 21635565

J.M. Schokker T[relut-r LA T3I KP Omnen 05291-56793

S. Schctrwstra Flisiasirgel 61 925L FIN Be4gun 05116-3969
* P. Sollewi jr{elpke Piet Heinstraat 31 5612 GA Eirdhoven A4O-44O49|

H. SLonp Hogedijk 106 286I GD Bergarnbacht AL825-24É.2
* H. van Tilh:rg Stepherrsonstraat 11 6717 CR ftle WO-35747
H. van der Veen Haveltenregr 2 7961, BE Rrinerwold 05222-1855
* A. P. Veeroan O-d-Bornventtrrasedyk 79 329L GJ Stri jen 01854-4418
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P.J. Virtl< Herckenr:athweg 3A 6681 rc Bemoel 088114t271
* H. varr Vliet Kqrirgsveld I 267t D.l Naaldwi jk Ot7q-m32
* I'1. Voorhil tlagelwit 3 nlï AE Zoetenneer O7%LO762

J.l.l. Vos $rngogestraat 1 52ffi DZ Fleusden O4L62-2407

P.H. t{atterih-nrg Venrrernreg 2 93L1 RC Nieuw Roden 05908-17ffi9
H.F. líillens De l.lesserrnaker 23 5506 G Veldhoven WYZ3LT

Andeï^e i rrteï'essd nte per.sonerl voor
d-e club:

N. Bo.nrens Schieweg It7 A 3038 ÀL RotterTdan ALW75U2
H. Fortgens Flars Fhlsdreef 22 3090 O'rerijse BH,GIE A2{,87 2620

F. Lirde lleyromlaan 62 6815 E Arnl-ren 085-435489

B. Polnan l{i I lenstraat 75 Elst (Gld . ) 08819-7439

F. fuit Violierenweg 7 224L XT tíassenaar 01751-15067

J. Stipdor$< Les pres du bois bas 8914 4 Ligny le Chatel

IÀ FRAI{CE WN2A2



Het cr,rde bcumel uit leemontel ie oen rlrne en alleen een
schriel palnbompje overleeft arualigr in een poel van stin-
kerd water. tbt huis geeft de irÈruk verrroest te zi jn in een
stri jd: de venter s weggrerrrkt, het dak oporgescheurd. van
binnen is het geluÍd van de wird aprc6typ1isch. B.riten kunrren

"Ê 
niet in een vertikale pmitie staan , re hel len order een

hoek van 45' tegen de wird on op de voeten te blijven staan.
Als bi j een dorderslq reageren ze op hun vergissirg; de
zardstcrrn wist hun spoc uit naar de weg. Als ze op deze plek
bli jven, kan de hulp tmar zelden ienard tertrgvirden als dre
de route heeft verlaten in zo'n vetrloren hoekje van de Saha-
ra . Daar waar geen nerls op het idee za I kmen qfr ze te gaan
zoeken cdat ze de weg hebben verlaten. Boverdien kan de
storm noq neerdere dagen voortduren. Ze hebben tekort leverrs-
rriddelen. Ze kunnen misschien jagen, ja maar op vrelk wild? Zfr
goed als het kan hebben ?Ê hr-rn kledirg strak getrokken en
snel wat suiker in nint en alkohol doo4gesl ikt cm weer wat
aàn te sterken. Ze pil<ken de route weer op. De twee Terrots
zt)n steeds onverstoorbaar en spinrren als twee grote katten.
hh talri jke aai:zelirgen henrirden ze het wegrdek darkzi j de
"giuémiras". Dat zijn een soort kleirre piranides van stenen
die de richtirg van de rcute àargeven. l-let zicht is slechter
dan tist neter. Gekrmd over het stuur reten ze koste wat
kmt proberen door te gaan.
l{eerdere keren r.lcnrden ze net 

"àrn 
Hekt. "Jul I ie paseeren El

c'oléa niet!" Er had de verantwoordelijke mn in Algerije
zijn redenen? Moeten ze het opÍpven? c'ez'ien de olielekkages
en de berainereser:\res kunnen ze niet tenrgkeren rnar El
Goléa, op welke nanier dan od'r. Het lawaai van de Terrots
dreunt door tot in hr-n hoofd: op![even? Niet aan de orde!
Doorgaan. De mctcren leveren hr.rn vernogen naar ze gekuiken
een beetje meer. Men noet berzirre tanken in de volle storm
terur jl de elementen zi jn loogehnd<en. k zal dan zard in de
berainetanks kmen! Nr Voltarken is dwaasheid. Desombre dn-rkt
zictv,elf ale cerr ordoorr:birgbaar schem over de tanlcs m deze
te bedekken en ze ziin er zfr goed en zo kwaad als het gaat in
geslaagd. Flet zard venrolgft haar verroesterde werk. Het kmt
overal. I-lun hcloges zi jn tot stilstard gekomen. Het 

"àrrt,heeft ook de carhrraterr van Soubrier geblokkeerd. l{arureer
hi j start, loopt de motor 70 krnAr met een geblokkeerde carhr-
rateur; het is niet goed no!Íelijk om af te renrmen en het op
garg b'rergen gaat zeer eportief . Het zàrd heeft uiteirdet i;k
de rqrte helenaal bodekt. Alleen de guéniras richten zich op
als bewegvi jzerirg. h het risico van wegzakken in het zard
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te vermirrCeren, hebben ?Ê lucht uit de barden laten lopen,
teneirde het draagvlak op de bodem te vergroten. Het zicht rs
nog steeds rul en hier meldt zich víeer hun oude metgezel als
sotlenir: de lekke bard. De voorbarrl van Descmbí-e is totaal
leeg, het ventiel is afgerukt want ze hebben de barrlen te
leeg laten lopen. Repareren in de storn Ís orrmogeli jk. Nadat
de motoren oVzil zi)n gezeL, besluiten ze ter plekke te gaan
slapen, ze gÍï'aven zÍch znlts in de lford, rollen zich in hr-rr
boernoes (cape) en ze beschetmen ziclv-el f achter de motoren.
Het is niet ter discr-ussie on de tent op te zetten varmege de
vele wird. Boverdien is hi j verscheurd bi j de vorige stor.m.
De naalti jd is sanerlpsteld uit sardines in olie net zard,
gegeten met de virgers, beeproeid met Iauw zarderig water. Ze
ziJn zo noo dat ze in slaap vallén ordarrl<s het lawaai van de
wird.
De volgerde dag, wanneer te wakker worden, is de stonn ge-
Iur+d. Het lreer is prachtig. Ze zi jn ten dele bedekt door het
zard , ze hebben orrerol zard , zalfs in de binnenzald<en. De
lekke bard van de dag enroor is snel gerepareerd. De route
lijkt ze nu kirdenBpel verTgeleken met de moeilijkheden van de
dag eruoor. Een groot aantal ardere lekke barden ontstaan
door dezelfde reden: ê€o kapot genrkt ventiel, want de barden
zisn te zacht geweest, od( al hehben ze de sparurirg nu ver-
hooqd. ft zÍjn voldoerde redenen om op die manier lekke
barden te krifien, zord,er dat nen de behoefte heeft om te
overdri Jven .

Uiteirdeli:k bereÍken ze In Salal'r. De bevolkirg heeft noq
nooit een rctor gezien met een zi jspan. Fen solo-rotor tror_r-
lrerrs od( niet. Èt ze befralen een oprecht sukses.
I-bt wordt erTI lrann. De huizen ziin rood en nret wit, want dat
zoll te verblirderd zijn. In het. postkantocr van In Salah
telegraferen zn naar El Goléa voor orderdelen, net nane ol ie
en binnerÈarden, als vocbereidirg voor de tenrgreis. Ze
maken geli jk gehruik on de norxlvoorraad te herstellen: da-
dels, thee, poedermelk en sardines in olie. De volgerde dag
is het vertrek voor de bevolkirg van Totrareg. De notoren
naken een lawaai als van gen vliegtuig en draaien in de
rondte als Rob Slotenak€r ; dit als zirrspelirg op de slip-
demorrstraties op drie wielen van de vorige dag door de twee
rrierden. In salah verdwijnt aan de horizon. 7.e rijden rm op
rsze zard, dat reflekteert als goud, zoals in de film. Daar-
entegen riiden ze niet meer op de weg. Daar hebben ze nirder
kiezelstenen, al zi)n ze zich bewr:st van de obsessie van het
zardnoeras. Van ti jd tot ti jd bewaart het terrein, dat rc
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vlak is als een duhbeltje, nolJ veïTassirgen, die ze vaak te
Iaat opnorken om te verti jden en de zi jspanrpn sprirgen lneer
dan 50 crn in de hooqrte, ordanks het respectabete gewrcht v.ln
de spànnen die, aan het begin van de tocht in de h-rurt komen
van de l-nlve tqr. op hun rcn-rte ontmoeten ze militairen en
wachtwagens, ver:rrorderd hen te ontnoeten op notorf ietsen in
een uithoek van de woestijn. De weg is uitstekerd en ze
kunnen erg snel ri jden. 7n rnderen de F@gar

*
lGnel

(wordt venrolgd)

Koppelirrq en uÍtladt
Te koop: Nieuw gemaakte koppelirrgrsplaten voor Terot zi j-rn
kopkleppers. Voor de beklede platen worden de kurk jes lm
bi jgeleverd. Een set van 1 beklede en een gladde plaat sanen
f N,:.
Tevens RVS uitlaatbochten, pijpdiamelsr 44 mn, pas gemaakt
voor een I-6T naar ook op vele ardere zijkleppers toe te
pasÊen. Poetsen en rijden. f 150,: p€r stuk.
Informatie: Ad Neutkens Tel. M97O-L5I73 Knegsel.

Te koop: BOTJRDACHE
"[.a ltlotoqfclette EN FRAlm", een prachtig boek over de ont-
staansgesctriedenis van de franse rctorirdttstrie (1.894-1914\ .

Flet boek bevat QQf fuls, horderden loepscherpe foto' s, een
perfekte irdex en is reer goed gesclreven. In kwaliteit niet
te vergleli jken met rrederlardse boeken op motorf ietsgebied.
Hr^i js f 105,- (daar verdien ik geen dribbelt:e aan) Niet te
bestel len in de regul iere boekhardel Ín FYarrlsi rk. Te bewon-
deren in Barneveld 17 april a.s. of bel: 055-220327 Paul

Tol-ttes Motos TERROT, c. Reynaud.

Op ni jn laatste reis door Ftsanlai jk (Pari js) ontmoette ik bi j
toeval Claude Reymaud, de sclrri jver van een behoorli jk mntal
kwalitatief goede franse notorboeken. Hi-t vertelde me dat de
larg verwachte "catalogitts der catalogi" orgeveer uitkomt in
aug. 1993. l-let wordt één dik boek (org. 5 cm) en zal wel
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lekker dur.r wcnden. De veel dr,nnere boekenvan Peugeot van
dezelfde schrijver kosten org. f 85,- per stuk. Flat wordt wel
een lr-pce geborden uitgave. Ik wi I proberen via voorintekenirg
een aantal boeken (goedkoper?) naar llederlard te halen. Ik
wil de nening peilen door uw rnam te noteren als u bij voor-
baat rnteresse heH.. BeI 055-220327. Paul

B r :l eenkoni,s1- L7 apï- i I
Bar neve t rl

Veel mensen konen twee keer per jaar uit het hele lard naar
de veteranerrbeurs van Barneveld. Het is ocJ< een van de aar-
digrste ber-u"zen van het lard, alleen gericht op veteraan-
notoren. fuekkie rnar het bekkie dus.
Harry (archief ) , Peter (p*l , Jan-Coen en ordergetekerde
z,rllen zich m twaalf uur bij de uitgarg van de hal verzame-
len. We hopen bi j de uitgarg veel clnbleden te ontrceten en
lopen d.an rnar een plaatsel i jke horeca-gelegenheid. líe gaan
ons daar een uurtje verpozen. Daar kun je het archief bewon-
deren, de laat^ste nieuwtjes horen
Boverdien kunnen de club Fbo's een verlEaderirgetje houden
over het reilen en zeilen van de club. Ook daarbij ben je
welkon, graag zelfs! Als jij denkt te konen, kijk dan rng
eers in je eigen turp en op je eigen boekenplar$<. Hisscfiien
heb j i j net dat boek of dat orderhcudsboek, dàt wi j rrog
nissen. ïíi I je het dan meenenen?
Víe willen proberen er een traditie van te Daken, om op dezn
manier bi jeen te kcnnen.
ïíe hopen ret rnrDe nieuwe leden te ontnoeten.

Paul

Hat-'Yy dpetÏ-ots !

Ik presenteer op L7 apri I ons archief. Daar is de laatste
maarden hÀrd aan gebrerkt. Ik zal ook toelichtirg geven hoe we
in de toekqnst gehuik kunrren gdan maken van al le gegevens
die in het archief voorkomen.
Uiteraarrt kunnen leden tegen verzerdkosten en de kopiepri js
( f O ,2O) bladen toegestuurd }ai jgen.
Tevens kmn er inventarisli jsten, maar dat al nog een heel
poos je duren. Dat is namel i jk eïTg vee I wer*. Har4r
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Lurrevi l le Gerrit Rooswirke l

l'firsée rCe la Moto et du Vélo
Tegenover het kasteel, nidden in het dorp.
I;-mévi I le

Gedurerde orze vakantie kwamen lre od< door lurÉvi I le. Directviel ons het chateau op, we stopten en girgen naar het kas-
teel , dat rm als stadtruis gehruikt wordt en maakten een
wardelirg door het mooie park. (canpirg naast het kasteel )
Daarrn het dorpje in m een kaart te kópen, toen orge ned.e-
reizigrster op een bqndje lrees: lfrrsée de Ia l,íoto et du Vélo.
l{e I iepen de poq.t docr en kwanen op een binnenhof . Aan de
rechterkant lag een nogal ver^waarlooed drieverd,ieprrgen
gebouw net voor de ramen franes en ardere orxlerdelen-van
fietsen. De deur was gesloten. Ferd de Lz à 14 heures.
l{e liepen terrrg naar oÍw auto, haalden de pick-nickmarxl en
genoten van orue lunch in het slotpar*, de zon scheen en het
was spoedig twee uur.
Àan het ld<et zat de eigenaar, lh.. Maurice Orapler-rr hireelf .

Begin maar op de bovenste verdiepiryI en wer^k jaelf maar mar
beneden, ïras zi jn raad. Het nuseun vras irdrtrkwekkerd.
op de bovenste verrciepirg zi jn alle motorf ietsen van vooï^
1'91'4, in totaal 60 stuks. llerken waar ik nooit van gehoord
had. Een leuk detail zijn de afsctreidirgen voor het pubtiek,
oude f ietskettirgen, over tardwielen op palen. De arxlere
verdiepirgen zi jn at even interessant. ft zi jn naar een paar
naoorlogse motorfietsen, o.a. een Vincent HFD. In totaal ztJn
er 2OO motoren te beworderen, 60 motorfietsen en 50 fietsen
van voor L914.
Toen ik Meneer Ctrapler-r vroeq hoe hi j aan al die prachtige
rijtuigen gekomen is, vertelde hij dat hij reeds in de derti-
ger jaren notorfÍetsen verkocht. Vaak noest hij een oude in
betalirg neoen, rlaar kon het niet over zí jn hart verkri jgen
die te verschrotten. Dus bewaarde hij die naar. Ook ver-zamel-
de hi j al les wat arderen wegnierpen. 7n is zi jn prrachtige
verzarrelt.g ontsrtaan. Alles bi j elkaar heeft hi j er zekér
zo'n 35O De niet geë)Aoseerde (notm-)fietsen staan elders
in een schuw.
*

gemchten zeggen ook 600 notsren
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Mr . Chap l eur te Lrrrrévi I I e
Bor.n^clache beschri jft een aantal van de geë>pmeerde motor-
fietsen uit het notmuseun in l-urÉville. Hier een kort
ulttreksel.
l'íotocrycletÈe hnrneau 1,901" .

Kenmerken : Ze ldzane franse motorf iets net kett irgtraremissre
(vanaf het verschijnen tot aan het verdwijnen van het nerJr
was dat het kermer"k), derne trarsnissiedenper met veren in
de achterrnaf , kettirgaardri jvirg ,zelfs een conische netalen
koppelirg doon een wri jvirgpkegel, gercnteerd op de ae van de
motc . (zie afbeeldirq hicrorder)

/\krtocy'clette " IIRUNEAU "

Peugeot 2 C.V. 1903
Een ardor kle inood in het museum van LurÉvi I le is deze FeuSe-
of hierorder net eon rctc van P.F. (Pergeot Fhéres), gevoed
door een klassieke vernevel irge-carh.rateN.rr van het nerk
l.orguemare. De tari< is anart geschi lderd en ook gebieed en
was karakteristiek voor de eerste notoren van het beroede
merk uit Valentigny.

La 2 CV Peugeot
telle qu'elle re

précentalt en 1903.
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i,urrlltr) {'i,tlLlr-:It 2 C.V. 1907
tlt t -t,\,-tI- I Q( t',t tÍ,ts een per tt-rte van r^e<)r!,tt-r1s,Jt le v(-r.)I' 1,1 1v r1t t t t r

t',,rrk:rt rltrr <-rvor!lrtg rI-l de harxlen van (-'lt. Iac<r-u ()lxl,itrl'ls;

er&ele oplevlxlen (men glrq L.C. verkopen Orr-lel- l-rel- nrt't k

C)lym;lio) ls ftet merk rtu, net dls arKlerert, een (loe(-lkrn,1r nx:r'k
met- kleine mcdel len zcnls de mono met, ,lLlt-cmclLisr:lre ttrl,r.tl
k le:1,. l{i r z(^t ::<.'rder- h/t l'ltclrrxlen t.crt eIr nret. l9ll llr 'lt' tr,ltrt
l,-rl t l,l t Jveti sl..aan.

Fr,

A í ,4'í'
*Á.

tf
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RerÉ Gi I let tarden 1.908
Als vurig verdediger Van het "rctcrteriSme vocf twee" , zntte
Rerré Gillet zi jn eigen irkomen in vocr de ontwikkelirg van
een tardem, met platte leren rien en V-tweecilirder bld<,
kermerkerd afgeplatte zadels en geveerde voonrcnd<, normaal
voor dit merk.

ffon : Bourdache; La Motocyc I ef.te en FYance I894-I9L4 -

I.,Í,erreer Chapler-r is een otrde, niat al te spraakzane Imn. Op

het moment dat je bi j het nuseum aaril<ornt , nost je waarschi:n-
lijk aarrbellen en even wachten. Hij kmt dan zelf opon doen
en vertelt je hoe je door het ouseun moet lcpen. Flet is echt
frans. Ogenschijnlijk een beetje chaotisch. Als je er een
beetJe gevoel voor kri jgt, daarentegen reer^ suaakvol irge-
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rrcht. De (te) srnalle verdiepirgen boven horen toch helemaal
bi j de sfeer en de geur van deze or.rdjes.
l-b. Chapleur is mtr:urlijk miljornir net zo'n verzànelirg. Je
mdg hopen dat m zijn overlijden de verzanelirg goed voor het
nageslacht bewaard blijft. fti dat de talloze niet geëxposeer-
de rctoren en f ietsen ocJ< een goed plaatsje kri jqen.
Flet kost moeite je de eer-ste keer te realiseren dat je door
een IruBeuID loopt met ZEITIG topstr-rkken van voor 1914. Het is
raadzaan je je een beetje te verdiepen in die geschiedenis
voordat je daar binrren loopt.
k mag helaas niet gefotografeerd worden. Je wordt tegermoor-
dig (hirderl i jk) in de gaten geho-den door een videecrrcuit
met zoemerde elektor-rotsren.

Pr^ r nnaarj sw1
De pri jswinrnar
l-lenny Stomp met
De pri js worrCt

van de vorige p:anl
a ls oplossirg : "Moto

je toegezorden.

(Nieuwsbief 7): Mew'.
Ideale Pour Tourisne"

Nabeste I t irrqen vdn or_rde

nieuwsbrieverr
f 4, O0 per stuk. (3 voor f 10, OO)

Te bestel len bi j pgul jorknan order venneldirg van de
gewenste nunmers.

De nuuners I, 2 en 3 zi jn niet meer leverbaar.

l.everbaar zijn: 4 , 5 , 6 , 7

De boekjes worden overrgemaakt als het geld is overgemaakt
bi j de perunirgmeester order v€nDeldirg van de grewerrste

nurmers. (tb fijzen zijn inclr:usief veruendketen)
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Informatie over de club
Het verspreiden van kennis over franse motorfiet-
sen, elkáar helpen en stimuleren en als het kan,
er nog wat leuke kontakten aan over houden ook.
De niéuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer
vier keer per jaar.
Inbreng, op wat voor manier dan ook, kan telefo-
nisch, -schiiftelijk, per giro, tijdens bijeen--
komsten en op dagàn van de beurs van Barnevel-d.

Doel:

\Ioorzitter : Paul- Jonkman
Zwolseweg 35
?315 GG Apeldoorn 055-220327

Betal- ingen : ContribuL ie 19 93 f 15 , 0 0

We Streven ernaar om het archief en de nieuwsbLa-
den kostendekkend in stand te houden. Per jaar
wordt bezien of de contributie voLdoende is -

per bank: 67 -02.28 .885
P. Wattenburg
Vennenweg 2

. Nieuw Roden
Mededelinq: Terrot contributie

postgiro: 81.61.15
ING-bank
Roden
Medede I inq : t.g.v. 67 -02.28.885

P. Wattenburg
Nieuw Roden

Redakt ie Nieuwsbrieven :

vËïitË!ï.s: "sÉrï::i:iïii;. r":Ë!F: lËiï""'

Archief: Harry Nab
W. van Collenstraat 62
362I CN Breukelen
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