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Terrot T\4pe L

Vanaf nieuwsbrief 4 wordt steeds één los blad met een verta-
ling van de Terrot rrI,rr los bijgevoegd. Dit keer voor het
laatst twee bladen. Bundel- ze en maak er één artikel van.

Aan de voerzijde:
Net zo goed al-s zLJn concurrenten, maar erg laat zQu Terrot.
komen met een heuse motorfiets met daarin een motor van het
merk Zedel; de eerste van een lange samenwerking.
Deze Terrot No. 3 is aI veel verder ontwikkel-d met een een-
voudig wiegframe dat verstevigd is onder de tank.
We praten nu over een motorfiets uit het jaar 1-901.
(ui-t: Bourdache)

Redaktieadres en overige inLichtingen
P. ilonkuran, ZwoLseweg 35, 7315 GG Àpeldoorn.
Telefoon 055-220327.

In juli en augustus
ilan-Coen Dragt Frambozenlaan L5,7322 TH Apeldoorn.
oss - 67 0063
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Le
Regen

Jravd ï-d d" ' Ape I door rr
Eirdeli jk! Het regent. . . Absolute voonraarde om mi j te dwin-
gen een artikel te schri jven voor de negerd.e nieur+sbnief .

ldet mooi weer errlcele dagen achter de cmputer zitten is niets
voor mi j. Boverdien zi jn Gerdy en ik zi jn erg dnrk geweest
met de voorbereidirgen van onze vakantie in Anerika. Via de
Moto G\-rzzi-clrÈ (daar ben ik lid van, jawel l) werd de moge-lijkheid geboden on de notor raar Hq-rston te verschepen ónzelf net het vliegtuig er achteraan te reizen. Zo za,l het ook
geschieden. De motor is al enkele weken tregr, kompleet netalle bagage. Een gek iclee on een nuaarrl van tevorèn je komple-te reisbagage en voertuig in te leveren.

Global
Irmiddels zi jn we een grlobal organisation (wereldomvatterde
orrganisatie) door de aanmeldirg van een anerikaanse Terrot-
bezitter. Pokie Midgley woont in colorado, urid.den in d,e
Verenigde Staten tegen de Rocky tlountains aan, ltt doet zich
de toevallige onstardigheid voor dat onze route larEs orrs
nieuwste I id voert . l{e hebben hem een brief geschreven dat }re
largs kr-mnen konen. l{e kregen een entho:siaste hief terug.
We zi jn van harte welkom. t{e anl len errkele kleine ord.erdelen
meenenen . Wordt vervolgd .

l.{ancictrl lcs
In het vocvrjaar wès er in l'íancieul les een motorbeurs. l'{et
Jart{oen Dragt en een bosje echtgenoten op de notor afgereisd
rnar dit piepkleine dorpje. l{e werrCen orrmiddelli jk herkerd
door de orgranisatoren. "Jullie waren toch ook op d.e beurs van
de Terot{tub Ardenrnis op 10 januari?" Toch grappig d.at je
zover van huis alweer qauv, een stel bekerde gezichten ziet.
van orrze club waren bij elkaar zo'n 1o mensen aanwezig.ft zit aan zo'n reisje ook wel een bezwaar. Je komt die
Tererot-lui ook overal tegen. ZiL je gezelliq te eten in een
luxe frans restaurant en heb je eirdelijk het vertrouwen
geltonnen van het bedienerd personeel, kmt daar een hardelaar
in oude metalen uit oÍta.e nieuwste Nederlardse provincie
aanwardelen met in zÍjn schaduw een nette dane, tevens een
bekerd gezicht op l,lederlardse motorbeurzen. De rode wi jn te
koud, de garnalen van de cocktail orgepeld. Zoiets had hi j



nog noolt neegemaakt. Ik zat net de tranen in n'p1 ogêt-t. Maar
dan wel van het lachen.

tubt icitctt
In La Vie de Ia l'Í<rto van enkele naarden geleden werden de
Terrotisten uit Hol lard verteld die hurr franse boeder:s in de
ÀrrCennes op kwanen zoeken. Poeh, poeh, we worden wel popl-
lair.

In dit blàd
Elders in dit blad worden ber.n:zen in Flasselt, Gierle en
Iorguyon aargekordigd . Peter t{attenhrrg heeft een paar vri je
avorden opgeofferd m het degelijke duitse artikel uit het
duitse blad "Zweirad" te vertalen. Flelaas zi jn de vele foto's
niet in dit boekje te plaatsen. Bo'rerdien heeft Peter tijd
gevorden om zi jn Terrootje ri jklaar te lsi jgen.
De jorgerrs van het woestijnverhaal moeten dez-e editie naar Ín
het stof bijten. ze wachten maar tot wat neer nrinte in het
volgerde blad. De ptlg:zel is weer tertg. Goede oplesirgen
kunnen naar de redaktie worden gestuurd.

Technlck
Meirdert de Jong heeft een stel technische tips op papier
gezet. Lees en geniet nee. Robert Kwist neldt ocÍ< een tip uit
de haute-cuisine. Jan{oen Dragrt heeft een tip vow het
zadel. Voor datzelfde zadel kwan l,lartien Beelen ook met een
tip, die hij door sclrade en scharde heeft bedacht. Ach Mar-
tien, getukkig hoefde ji j de valheln niet neer uit te virden.

Polnane pacht peaentatlc
De heer Polnan zal in het rnjaar een aantal mensen van de
Terrotisten-club uitnodigen m op bezoek te lcmen als z'n
nleuwe schuur klaar en irgericht is. lle hebben daar aI uit-
voerig kontakt over gehad net elkaar. l{e }atnnen dan met eigen
oqen bekijken wat deze beroeps*nuffelaar vosr de franse
motor-Iiefhebber kan betekenen. Een uitnodigirg zal via dit
orgaan te zi jner tijd in uw hievenhrs terecFrt kmen. l{e zi jn
benieuwd.

Terrrot HCT
In La Vie de la Moto No 120 staat een practrtig artikel over
de Terrot 350 HCT uit 1950. l.eesvoer voor belargstellerden.
Een A4-*opie van dit artikel bi j de redaktie te verlor-i jgen.
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Barnctrcld 17 aptl cn t7 JuIl 1993; Flcrgclo GId t4 JuIl 1993
De bijeerkonst van clubleden Ín het café naast de trardweer
in Barneveld tijderrs de WíC-beurs had een goede opkonnst.
l{e zi jn yreer aardig bi jgepraat . Jammer dat een paar mensen
het niet hebben kunnen virden. Volgerde keer beter. Veel
aanwezigen vorden het prettiger ffi een uur eerder te verzame-
len. D-us: rnjaar L993 beurs van Barneveld 11,.00 uur in het
café schuin achter de brardweer.
Zeer binnenkort, namelijk zaterdag L7 juli vanaf 12.00 uur
historiscl're races in Barneveld. Liqrgirg circuit largrs de A1
afslag "Han:selaar". (L2 uur trainirg; L3.30 races)
AIs we toch gaan racen; je kunt ocil< op woensdagavord L4 jul i
naêr l-lergelo Gelderlard. Daar komen de racemorrsters largs het
café derderen. kachtige ambiance in dat ur,ctorgekke dorp.

TeYYot, het sp ctY t r eve ,f.u-
r,r. llit d-e d-ertiqr eï^ Jaren.
Verta I irg Peter l{atteriburg . Uit : Zweirad .

Toen Ctrarles Terrot in Di jon net de tweowielerproductie
@on, lrag zijn firma reeds door het naken van breimachines
bekerd geworden. De traditie van de tweewieler zou bi j Terrot
or{Ieveer 70 Jaren duren, naneli jk van 1890 tot 1960. Bi j de
sluitirg waren er nog altijd 1500 nedewerkets, die in de
noderne fabieksgebouwen werkten, en een dochter ordernemirq
bestord er nog in Spanje. Boverdien had de f irma ordertuussen
Autonoto (een concurrent) opgeslokt. ft nu werd. ze zelf een
deel van het Petrgeot-concern, vJelke ze zelf nog, eens in haar
bloeiperiode in L926 als frarrkri jks grrootste motor-fahikant,
notoren geleverd had.
Van 1899 tot Lg04 duurrÍe de leertijd. Wist Charles Terrot
toen al wat hi j wilde? Zou hi j driewielers gaan bcuwen vol-
gens het De DiorrBouton principe of zou hij maar gelijk net
vienrielers hnzig gaan? Misschien toch liever een tweewieler
met een ZédeI- of Drffar-ucootor uit GerÈve , Zvtitserlard was
immers dichtbi j. Na vele pogirgen in de drie motor branches
werrd het voor hem duideli jk, nen had ja reeds zi jn eigen
f i etsk I anten !

Deze waagden de etap naar de notor volgerrs het motto: wie
eenmaal de geheiwinnige lracht gevoeld heeft, die trekt en
trekt, die zal daarrdoor zo gefascineerd raken en Terrotklant
worden. Dit vertelde terrnirrste de oudste zoon van norrsieur
Terr:ot, die de hardelsreiziger al zarg, op een Terrot-Zédel.



Zrjn argument, "sneller als de tram", werd, lichtgelovig
aargenonen. fr waren ja rrrijwel nerTlens nogr elektrische
trans !

wanneer we ze nu ver.geli jken, zijn de Terrotrodellen nr.l-,
rv.2 en ook nog model nr.3 (1904) als eeneiïge tweelirgen van
al het ardere op het notorgebied destijds. Flane, staffe
voonrork, een hard zadel (hoe kleiner hoe duurder) hadden ze
allen geli jk. ftr ook de overbrergingwerhoudirg van zo rorxl
de 1:3,8 en L:4 net een vlakke of gevlochten lederen rien. De
viertaktnotor, staarde in het nidden van het frane (uitvirr
dirg van l{erner) , naar voren gereigd of voor het pedaal lager
aargehacht, en het had ninstens één kopklep. Zoals deze
benanirg reeds "qL het was een klep in de kop van de ci I in-
der. Natur.rli:k "snuffelde" het autmatisch, dat het zich
operde zolarg de zuiger van boven nêar order girg en geen
arbeidsslag plaatsvord. Het operde zictr tegen een bescheiden
veerdtuk in van orgeveer 18O tot 220 grran. I'deestal werd. het
aargehacht boven de door een rnl< bedierde uitlaatklep en het
geheel, cilirder en verbrardirgsruimte, werd irreerrs gegoten
uit gietiizer. ook de zuiger werd uit hetzelfde nateriaal
gegoten. De combinatie gietijzeren cilipder en zuiger geeft
in gebmik perfecte gli jvlakken. De cilirderopborw was bi j de
Iatere eigen gebouwde motoren steeds hetzelfde, ook wat be-
treft de borirg en slagverhcnrdirg, als de elder=
gekochte irrlcouwnotoren, een teken dat nen zich in de theorie
van de verbnardirgsnotoren rrog niet errg zeker voelde, iets
wat juist de brardstof-econonie verlargde: €ên klein zuiger-
opperulak in verhcndirg tot de verïrardirg5ïírlinte 

- 
large-

slagnotoren dusl De Terrot nr.L tot 5 hadden allen een be
rirg/slag-verhordirE van 54>c60 nn., 137 cc en 1,5 pk vermo-
gen. [bn ]aar later verarderde nen dit tot een borirg/slag-
verhouding van 63<75 nn. hetgeen een infrCId gaf van 234 cc en
een verïDogen vèn L,75 pk. Vanaf L9O2 hadden alle Terrots een
carh.rateur nog lrel met een vlotterkaner (een noviteit op dat
moment), een vaste sproeier en luchtklepregelirg of net een
afsluitbare aarraniguord (verborden net een herxlel aan de
tark) door een conische rnald net schroefdraad en btokkeer-
moer. Bi j loperde notor, waarbij de nachirre op de stardaard
stord, werd de "beste" naaldpositie gekozen. Terrrijl de
Terot-f ietsen zeer.snel en niet alleen door de "Tcnrr de
Fbance " bekerd wencen, bleef het in de motorfietssector nog
steeds rustig. Maar in het werk vorxlen de prakti jkgerichte
technicr van Terrot het oor van de directie. l,íen was bezig
net de detai Is van zowel eigen motoren alsaJel de inbourvmoto-
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ren. l-bt leverirgsprolfraruna werrd op basis van de conarrentie
vergroot. @onnen Peugeot of Moto Reve met een nieuwe twee-
cilirder V*otor dan ook Terrot en lrel tot een cilirderirhcud
van L000 cc. gekocht biJ de f irma Motosacoche. Meer echter
werd er aardacht besteed aan detai ls van de eencÍ I rrdermodel-
len, de 2A<r, de 330--er en de 427-er. Deze waren wat lonpe
maar zeer^ betrouwbare transportnniddelen gebleken voor de
arbeiders klasse. Het resultaat werd zichtbaar, toen in 1909
een Tenot-equipe van zeven man bi j de betrotrwbaarheid.srit
van Parijs naar Nice de plaatsen L,2,3,4,5,6 en 7 wist te
bemactrtÍgen. Op drÍe van de zeven machines had men als novi-
teit een verende voonrork genonteerd. Voor de kleine eenci-
lirder machines raakte de benanirg "Motorette" irqehrgerd en
deze werrC later als typeaarduidirg gebrruikt od( voor de
grotere machines, zo vras bi jvoorbeeld de 4,5 pk Zèdel van
19l-3 ook een Hotorette. Vanaf dit model (volgerrs sonmigen al
vanaf L9O7) droegen de Terots een nunmer op het balhoofd,
zodat verzamelaars varxlaag de dag het bouwjaar en nodel aan
de hard van dit nunmer terrrg proberen te virden.
Een gel iefd tlpe was de V-tweeci I irder van L9L2, het had met
een borirg van 65 mn en een slag van 85 mm een irrhoud van 571
cc. en leverde 5,5 pk. leverancier van dit notorblok was
ilotosacoche. Een echte "Motorette" had 285 cc en leverrde
orgeveer 2,75 pk. Dit komt neer op circa 9 ,6 pk per 1000 cc.
In hetzelfde jaar 1913 leverde de Douglas LZ pk en de Rover
14 pk per 1000 cc. Desordarks was Terrot nu reeds de grootste
motorfietsproducent op het continent, zoals een ergelse
comnentator van de motorsalon in 1913 beweerde. De periode
19l,3 tot L927 werrd beheerst door slechts één aspect, naneli jk
betrouwbaarheid! Men zocht en vord betere grordstoffen voor
het gieten van de cilirder, zuiger en a-rigenreren. Door
staalveredelirg werden betere 4aterialen gemaakt voor krukas-
sen, Iagers en pistonpennen. E\,reneere girq men over tot het
getnnrik van de automatische carh:rater,r en de vele voordelen
hebberde magrneetontstekinqr. Al bi j de tentoonstetlirg in 1913
werd het nieuwste getoord: de Lorguemare carburateur, de
nieuwe riempoulie op de kn:kas, de meerplaterrkoppelirE en
uiteirdelijk een twee-, ja zelfs een drieversnellirgrsbak in
de achtenrielrnaf van TFi-{ontal en van NSU. Een idee over de
pofulariteit van het 3L8er nodel van Ten:ot kri jgt men bi j
het lezen van een verhaal in "La Vie Automobile" uit die
ti jd. Fhrn testri jder had op deze notorfiets een 1400 kilome-
ter large tocht van Parijs via Issoire naar Clermont Ferrard
gereden. Deze tocht werrC gereden net een geniddelde snelheid



van 40 knn/uur en hij had zelfs op smige stukken een snel-
heid van 72 km/uur gehaald. Het olieverlnrik van een halve
liter per L00 lo laat ons de haren ten berge rijzen, het
hrardstofgebmik van 2,6 I iter per L00 kn is daarentegen
uitzorderli jk qoed. te noemen. Dezelfde notor en dan verdrÈ-
belt in V-vorru dus 636 cc. leverrCe 7,7 pk en vJas goed voor
een top van 98 km/uur. Voor sportieve cliëntèIe bood de
Terrot--chef sportmodellen aan voor de dubrbele prijs. De
genoemde 3L8er koste in toenritvoerirg 875 francs, uitge-
voerd als racer koste ze dan 1500 francs. líat men bood voor
de meerpri:s? Een zorgmrtdig irgereden notorfiets! Zoals
wellicht bekerd is valt er bij een goede wijze van inrijden
brj notorf ietsen met een gietijzeren cilirder en ztriger nogal
wat te halen net betrekkirg tot de uiteirdelijk prestaties
van de motorfiets. Daarbij kwan nog dat vanaf fahiekstregre
natuurlijk ook de nodige bijstellirgen aan de aardrijfrien,
kettingen, remnen en kabels ti jderre deze irri jti jd werden
verricht. Er natuurli jk werrCen een hulptank en wedstri jdzadel
niet verrgeten. Na een wissel in de bedrijfsleidirq rnn Terrot
zi jn lrrurman l'{agnat Debon over. h.riten de twee grote V-cilin-
der model len r.raren er nog twee tweetaktmodel len van L75 en
2N cc. Door gebrek aan eigen ontwikkelirg leerde nen veel
van de moderne motorcorstmctie van de Êrgelse rctorblokken,
welke werden irgevoerd vanaf het eilard en irgebouwd. fr
later in licentie geproduceerd en uiteirdelijk werden verbe-
terd. Zo was er bijvoorbeeld vanaf 1923 de eer.ste 350 cc. JAP
zi jklepper, die aI srrel werd opgevolgd door eenzelfde type
500 cc. Beiden werrCen vocr sisn van een Elllman, later een
Sturmey Archer driever^snellirrgsbak. De firra JAP leverde
zelfs bi j afname van 500 stuks het Terrot-enbleen op de
magneetkettirg-deksel. De zijklepper van JÀP was op dat
monent de narktleider, ter^wi jl er nog veel nodel len geleverd
werden met riemaardri jving rnar het achtenriel , grootvader
bleef bij deze in verhoudirg tot de kettirg "smeulger" aan-
dri jvrrg. Daarom korden bij de notorsalon van L929 orxler de
23 aarEeboden nodellen rng 3 "boeren rctorf ietsen oude sti jl"
aarqetroffen worden, die nog voorzien waren van snuffelklep
inlaat en die in ontoegarrkeli jke gebieden nu eerst vaste
grord order de voet lseeg. De stedelirg daarentegen ontgirg
de ftqelse school net hun uitdnrld<irgen als side-valve, over-
head canshaft en over head valve niet. Fbe kwan het tot deze
voorsprorg van de fuitten? Toen de frrgelsen in de Eerst
Wereld Oorlog ten strijde trokken, bezat het leger een ron-
nelpot van gelegenl-reidskoopjes op het gebied van prototypen,
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die in hun lard van fabricage rrooit in serie geproduceerd
werden, tenmirrste niet wat betreft de vliegrtuigrmotoren.
Daarom werden dan, om zo te zeq1gen, plotsklaps, alle techni-
ci, irgenieuren en wetenschappers van betekenis bijéén ge-
trommeld en daarmee startte een Rijksresearchprogranma net
onbegrensde niddelen met betrekkirrg tot de constructie en
verhardirgssystemen in vliegrtuignnotoren. Mensen als prof .

Gibson en de RoIls Royce bouwers ontwikkelden nieuwe ideeën.
Als resultaat van al deze orderzoekirgen verscheen van de
hard van Ricardo het boek "De verbrardirgrsrnotor", dit boek
wer"d de "bi jbel" voor de toermalige notorconstmcteur. Het
ver-scheen in L923. Doch reeds larg daanroor korden fahikan-
ten als Sunbean, JAP, Villier s en arderen van deze bevirdin-
gen prof iteren, zii vraren immers toeleveranciers van de
v I i egrtu i grmotorerÍ rdr-rstr i e gedr-rrerde de Eerste l{ere I d Oor I og .

l.looit tevoren had men systematisch na veel order.zoek vastge-
steld hoeveel procent van de inhotd van verhardirgsrruinte
van een motor werkeli jk "geïnhaleerd" werd en hoe dit door de
grootte van de aananigluis en uitlaatkanalen in het bi jzorder
de kleppen en de klepveren werrC bernvtoed. hardstoftypes en
compressieverhoudirgen werden nu oge I oste raadse I s, eveneens
de delrcate vorn van de verbrardirgsruinte vèn een zi jklep-
per. De wi jze van ontbrarden van het nnengrsel als ook het
probleen van de plaatsirE van de bougie leidde tot de con-
structie van de "Ricardo ci l irderkop" . Ook de gehruikte
materialen en de wi jze van bewerken girq met sprorgen voor-
uit, cm nog maar niet te spreken van de oplossirg van de
koelirgrsproblenen. De in de achtertuin groot geworden fabni-
kant had van dit alles nog nooit gehoord! In d.e Fcrste l{ereld
Oorlog had Tenot in al Ie n-rst en zorder onnodige rmpslomp
het door-snede model voor jan en allenan gevorden: de 350 cc.
zi jklepper. Echter, arderen bouwden het ook! Men moest dr-rs
zqrgen d.at nen beter vías. Daaron girg Terrot in de jaren L924
tot en net L926 racen en víel met JAP irÈouwmotoren. Klanten
korxlen deze nachines overigens ook kopen. fn t927 girg men
nog een stap verder door getnruik te naken van Ctrater-Lea 350
cc. ohc, een konirgsas aan de rechterkant en een brirq/slag
verhording van 7S<90 mn! Delze rctor versloeg irderdaad de
concutrenten uit zi jn klasse en de Italianen daarbij uit het
veld. Na L928 beschikte nen lteer over een JAP, daarna echter
net verrder ontwikkelde Terot*toren. Perrotin, Drard en
fabrieksri jder Rol I in wonnen vele nationale wedstri jden.
TUssen L924 en 1935 behaalde men 7 Fbarrse neestertÍtels.
Ter-wi jI hte in het bovenstaarde de ftgelse constmcteurs veel



Iof hebtretr tcrgezwaard, was de situatie aan het begrn van de
dertiger jaren nog steeds zo dat nen ze bij de notóropbouw
vraren bI i jven steken bi j een kett irg-*ett irg aardri jvirg . De
notclr en de daanran gescheiden versnellirgsbak zorgden voor
een woud van stangen, bouten en scherpe hoeken een nachtner-rie wanneer het schoorgemaakt noest wcorden. Dit waren dejaren waarin de "Fbansozen" wal<t<er werden. Niet nirrler dan 9
concun enten hadden reeds gladde notqrH/ersnel I Írgsbak eenhe-
den genaakt. Terot kwan laat, maar wel net een uitzorderli j-
ke constrrrctie, naneli jn haar bloleotoren hadden verrrissetba-re (uitschui fbaar) versnel I Írgsbal<ken. De aardri jfas was
excentrisch gelagelrd, zodat bi j draaiirg van het huis deprinaire kettirg op de ideale sparrnirg gebacht kon word.en.
In de vroege dertiger jaren betrielden Oé racers, echter rrog
gescheiden versnel I irgebakken. Bi jzorder poprtair vía.s het
type FISSL van 1931, een ohrv notor net een borirg/slag verhou-dirg van 70)€0 zoals bi j de origirrele JAp, hoewél deáe geheel
door Terot zelf gemaakt werd en voCIrzien was van een vier--
versnellirgsbak met de nagrnet achter de cilirder geplaatst.
t'log eleganter r.ras de kleinste viertakt, een L75 cc., tlpe Iff
genoemd, net haar Loz kg gewicht iets licrrter als haar- zso
cc. arster, tlpe ocP, welke Lor kg woog. De "slper sport,,
genaande HCP (350 cc. ) en RCp (zso cc. ) leken sprekerd op
elkaar. Het woord "S\rcre:r" betekerde dat alle e>ctra ballaát
wat niets net srrelheid te mken had, venrijderd werd. Ze
lraren echter wel voor:zien van 26 cm.lrote rennen, aIIe
hoogachtirg! De racers kostten 9000 fiancs, de srper 4950.
Beiden waren een ideale basis de voor JÀp notortuners. ft,
deze bevorden zich natuurli jk voorin bi j de fahieksinri jders
zoals coulon, Gi I lot , Boetsch, rnroy, Martin en Àrdreino. t{iein deze periode de FFl,Í-anrnlen Ooor^zoeXt kont zeer regelmatig
de Terot-neute tegen en steeds voorÍn ! Bi j hen voegdé zich
1n IgY nog een gevrone inri jder naneli jk Padovani. Oeze viel
echter gelirk op door zijn kennis, zijn motorfiets liep
gemiddeld L32 lro./ur-rr terrrijl de rest niet boven de LZg kn/uur
kwan. Men gaf hem de opdracht m twee 25A cc. eenci I irder:s te
gaan koppelen en te voorzien van een bovenliggerde rrokkerns.
De paralleltwin en ohrc techniek was imners at-Ooor pe1rgeot
ontwikkeld (door de heren Herrr;1 en Antonesco) en bleek eenzeer brruikbare raceNrrêchine te zi jn. De beide prototypen
hraren nogal wat verscl-rillerd, één enran had een tardwielover-
}:):r:ergirE naar de nokkerras, en ook hadden ze verschi I lerde
smeersystenen, in één geval door een bijzorder groot notor_
hurs. Teruijl de tekenirgen van d.eze twee motorén in de
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,Je[e lr: wer-e.ld beKerxl c;emaaKt wet del r l-rleel r-ltj 1t]vel É,Ir;<.rf' vdlt
de bercle racers beperkt tot klerne pro1rcrtles. op de topr
bererkten de machlnes een snelherd van I73 kn/uur en dat was
prectes zoveel ais de gekreteide eenci l irdermodel lerr ook
haolden. tb kn-rtdeniersmentalrtert van de dtrectte, welke ncg
n<:,CrtL geh<:x-Lr-d harl Vdn een 'St-,lp VOCrï- Stap" OntWikkellrES--
t-ecfrnrek, st.opte met het pro 1ecl. Zel f s de geheie race-.afde-
llrx.-Í wer-d ot-rtmant-elcl en rlat- terwr-ti t:p <1at mometrt Ardretrrc'
met de 500 RCP tn een Clernent<lladrator-frame een sne lhercl
van 1.94 km/uur- bereikte ! Daarna rrchtte Padovani zich oP ,fe
"kleint jes" en ontwterp gemoder^niseerde ]00- en I25 cc -

tweetakten; het startschot was reeds jaren daarvoor i n de UllA

gegeven door R;arrs (in Berli jn gfebouwd en later dcor irEe-
rrteuÏ' Herss verder ()ntwikke ld err voorzien van een carctan
( 5t.ock--l'{erke ) ) en dat voor een sensat t one le pr'.t JS vdn 38t't

rt_tksrnarken. Veei opzren Jrarenl en br-t veel kenners drrect
qe.1(-:celrteertl wRS tCe t25 cc. 'rrer-takt ohv, typr: PE. t}3 P sl<-,rrd
\J(:x-lI- P,ltl<-rvatrt. lJiL cle daar-dcxrr- opxledane ervartrxlen ontstord
de verbeterde 500 serte. Hierorder zurilen we voor de verzalne-
Iaars een ovey-zrcht geven. tle eerste 5C)0 cc. Tert'ot eencllrtr-
der verscheen ln 1930 als monc,blok met dne versnel I rrgen en
met sturarrte k I eppen . V,:orgarger was de V-notor van Zécle I , rnet

een bortrg/slag verhoudrrrg van tweemaal 6'7x7U mm dje 4,5 pk
levenLe elt vr-orzien was van ar-ttomatrsche kleppen, gebc:,uwd van
i905; t-ot en met I9(f7. fXtarop voigde de MAG met een gemeryde
v('rrm van l< lepl rchttry, Lx:rr-trlg/slag verhc,r-tdttrq vall t.weem.ral

tt,Lx'/'/ mm. I)e'".e motot^ werd genoend "Mot-orett.e ru^.5 en hield
';:tr;fr sta,rrrde t,itt I9I3/L91,4. De volgenle 50t-t zrll<leprnotoretr
droegerr cle typeaardurdr rqen N7 en NS et) bI even ver vcorbr I de
Eer-ste Were ld 0:r'lc-,9 t.rL tll L927 ln het leverrrqsprogl:anma .

Een ohv-JAP, type NSS, vulde de tr-td tussen 1928 en 193L op.
Daartussen (1930) dan het eerste rnonoblok met uitwrsselbar-e
versnellrrgsbak. Pas tn L932 verschenen de typen NSS en NSSÏ.
tb prrjzerrslag rn deze klasse wds bitter, maar ook de 500 cc.
serre van o.,3. Alcyon, fx)ilar, GnÓme ti RhÓne en New Map

l<os t-t en t'Crty-l cie 6700 f ratrcs , zcn l s lri -l Terrot fret type R55 .

Vanaf I9.A werden voet-schakel rrrct err vrer versnel I rryert serle-
rnatrr-y rle|x:rtwr1. tle mc-.rtot^ Iever'de 16 prl^l . J'usserr I9:A en 1936
kwam de "bf I lonbard" tn de mode l2'/x4, U0) I)eze verdwenen
echter vJeer sne I err maakten p i aats vc)c)l- 27x3 ,2!i bet-x-ien . A I s
eerste kreeg de 500 R55E 1937 een echte Webb-vork, en een
totaal rrgekapseld klepmechanisme en een modern klepperd.ra-
gram met L7-7A en 70-1,5 graden openen/slurten voor en na het-

btvepste <lorle prmt . Drt leverde 21, pk op bi j 500{:) ornw/rnrn.
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Met klerne verarderirgen werd dit model nog tot t947 aan de
politie en gerdatmerie geleverd. Ïn de 3oer jaren was er
intussen een nieuwe sport ontstaat, rnnelijk notoball, voet-
bat op de notorfiets. l,lonet{oyon en Koehler-Escoffier riepen
on de grr-rnst van de voetbal lers. Terrnot won echter en leverde
w'ij snel daarna de 25O cc. notor net een blok uit nagnesiun
met een totaalgewicht van slechts 86 kgl Al in L923 bottwde
Terrot voor zijn renstal een 250 cc. o[rv machine en in L924
een 350 cc. ohv JAP nachirre in haar eigen serie-fralnes. In

\--/\--- --/..'
Ut J.r'ttrt nach!a atilc SIP(I

1,927 werden daaruit eigen notoren ontwikkeld net als type-
aarduiding I-ISS. FIet sportregelenent van de FYanse Kanpioens-
wedstri jden verlarqde hriten het gelnnrik van franse notoren
ook het gebn-rik van franse toebehoren van de deelneners.
Hiermee dworq men de deelnemersr om over te gaan van de Bosch
magneten op de franse 5ËV tegenharger en in plaats van de
langeslag líebb voonrork gelmrik te maken van de keiharede
Dmíd-vork. Het had echter od< een vootdeel, de dubbel wer-
kerde Gtirtner ol Íepmp was beter dan de ftgelse. Zo werd
uiteirdeli jk order dwarg tot ook nog verbeterd. In 1931- won
Terrot de titel "Kampioen varr Fbanlsijk", er direct hierop
bouwde men voor de sportieve ri jder replica's van de winnerde
notorfiets. Ze krqen als type-aarduidirgen nee, 250 OCp, 350
HCP en 500 RCP. Hun pri jzen lagen ver order die van de corF
curent-racenachines zoals de l,lrtosacoche D35 en D50 of de
Velocette KTT en de Norton "Internatiornl " . Geen worder dus
dat de neeste nationale weguedstrijden als ook de bergfitten
door Terrots gewormen werden. In 1931. won de fabrieksri jder
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Garllon de Fharrse kamproenschappen, dre van 1933 door Vincent
Martin en elke wedstri jd in 1SY door de fabrieks-rrrri jder en
latere coureur PauI Boetsch. fn 1936 waagde zrch een coureur
met een 25O cc. OC? aan de Tourrst Ti^ophy. Toen de wedstri jd
voorbrl lías, lag hr j op een twaalfde plaats. De klerne cou-
reur verklaarde echter "Nu ken ik terunirrste het parcours"! fu
de motor te sparen had hij rDàar een cmplete trainirgsrorde
gereden. Zi jn nadln vtas Manuel Simo uit Spanje. Ook in Oosten-
ri jX in 1936 liet hi j een visitekaart je van zi jn snel Ie
Terots achter. Bij de internationale vJegrace in Wenen, vanaf
het voorstadje G?inzirg bi j de Kal-rlenberg omhoog, slaagde de
kleine Spanjaard erin om in de 25O cc. klasse plaats drie te
bezetten achter Arthr:r C'eiss en EVald Kluge die op de fa-
brieks ffi[r;'s reden. In de 350 cc klasse lag de snelle Span-
jaarrÍ slechts I5/LOO van een secorde achter op de vltnnaar, de
NflJ fabrieksrenner FÍeiner Flerschmann. Afgezien van de natro-
nale recorrds verbleekte de glans van het desti jds gfrootste
Fhanse merk. De eens zo succesvolle nachines, de L00- en
later L25 cc. met een spaar.zàme 2,9- en later 4,5 pk, wadrl/an
tussen L952 en L957 zo'n 40.000 werden geborrwd werden uitein-
delijk haast een tocht naar het graf . In diezelfde tijd
bouwde Vespa hord.erdduizerden per jaar en wist deze ook af te
zetten. Ook de homf ietsspeculatie girg scheef . Ter"vi j I
Motobecane met zljn "Mobylette" tot een jaarproduktre van
470.000 kwam, bleef Ter.r'ot steken bi j een :aarproductie van
16 . 000 . Met de i Jzeren vrens on het nadererde fai I I issenent te
stoppen, overtrof irgenieur Padovani ztchzelf met een L75 cc.
ohv motor, de zeer moderne "RaI ley", die met een telescoop
voonrork en achtenrorkvering was uitgerrust en die net 15,5 pk
een zekere winnaar noest worden. Fbt kopersp.rbliek verlargde
hienran echter "volkse" goedkope replica's met klirrkerde
namen als "Tournoi, Tenace, Tenor en Fleuron" en doodden
daarmee de gotden kip. Niet larq stord de barometer neer op
"arae luiden-goedkoop trarrsport" maar op "plezi.er, genoegen
en f litserd". l{ie het niet gelooft, behoeft slechts on te
ki jken: I-lrrda adverteerde bescheiden de ffi72. Weken later
vlogen ze als warte hood:es cnuer de toorrbarrk, maar Terrot
lras toen verdwenen !

Ityl
N'L N\. I
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Fj e I t
I r r r-r'rit.rrrtx:t rrx]s(-rentrum Stokrode 5t . Arrardusstraat tn Hasseit
li' lr-1re l s el' V,lrlrf 9 . 00 tot 18. 00 uur een rur lber-rs en eerr
t-r',[x.'r!]rt rt:' \.r(-(-,1 r-.trLslrtrterd frarrse motoren vàn vooï' 1-965.
r rr I r r-:ht- r r-r<:Íet-r : t-)l I-52tt4OB (tr-ussen 2O-ZZ rnr )

23 en 24 oktober Grerle
r rlilt rmet-ler-u's le t-jrerie br: Turrrlrout . 10.00*18. {J0 uur . K<ln_
t. r t,, i er:r ze I Í of r nf ormeer br : Mart ten Bee len over het hc-,e erl
wat .

I r-a rrs e rn.i t or'e nr I t
[t-t l-ret V(-x],]- lrf,1]' V'ln 199.,1 fnOet e1^ mAar eens een f f t VoOr
r rt t -i lt-t t t et xl f t arr^se motoren worden georgdnrseerd. G\n zovee 1

nr( ÍJe i r tl.l rnensen rn de gelegenherd te stel len om mee te doerr,
wr l rk rlt- rlat-rrm rrr cie v<:lgerde nteuwsbrr-ref kunrren melderr. Wre
rrt'11-rl rrel ile t)r'e.1r-rrsaLie van de dag? Plaat.s, Lrjd en ancler^e

':,'ikel'r rn(-ieterr met de organtsatoren besproken worden. CIn de daq
iir-x-,1' 1-e laletr ga,fn moe'L er voldoerule gegaï-arxfeerrfe .1àrrlll€Idrrg
zr rn. Meld Je ook aivast (order voorbehotrd) als je het een
lerrl,l rciee vtnJL (_)rn mee te cfcren.



H e I_I g' e 1 A Gelderiard 14 jul I hrsrorische races .

BaÏ-neVe I Cf rz jutr j.3.00 uur hrstorische races.

NaJaar 1993 ber.'s Barneveld
komst clr"È in het café on de hoek naast dse

het volgerde wat er op stapel staat
het deksel met de Terot irdtruk voor
van de klepveren.

11.00 uur bijeen-
brrardweer.

Merrrd.ert rneldt
LeeuwarrCen maart 1993
I-let is wel iets later geworrd.en dan de bed.oelirg
was naèr ik hoop dat er in de volgerxle nieuwsbrief plaats
voor is.
Ik ben nu nog bezig net een artikel over krukas revrsie en
een artikel over elektra iets waar velen order ons denk ikniet veel van @ri jpen.
hn dan nog even de loperd.e zaken over de Terot hier ln
Leeuwarden het blok en de versnellinqbdk zitten vJeer rn het
frame en al les zit er verder op en aan het blok. De volgendestap voor nlr is nu het herstellen van de schetrren in despatborden en het spuiten van de ol retark en benzrneta'kpltrs spatborden.
Het vernikkelen gaat ook zeel^ goed.
FIet hrigen van uitlaatbochten is ook gelukt net behulpvan waterdnrk, je perst in een hris ván de juiste diktenet een warddikte van L,5 mm een druk van orgeveer
2OO bar waterrCnrk en dan ga je de h_ris hrigeí. hetnooie van deze nethode is dat de hris al leÁ naar rekt enniet in elkaar gaat. Dit heeft tot gevolg dat d.e br_ris inde binnerrbocht rimpelt .

is het maken van
de beschermrrq

zo je bent dan nu vJeer even op d,e hoogte van d.e I operd.ezaken. Ik hoop _re bil de votgèrde bi jèerrl<onst weerte treffen want ik heb nog vèel meer nieuws.
Zoals afgesprdcen bi j de vorigre bi jeerkonst stuur ik je
een paar stukjes papier over de werkirq van dynano,s

Meirdert de Jorg
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Ac 1-:rJ I arler- b r J rrd v(:)or rr i kr-;
Iedereen die wel eens een accu voor een motor moet oplad.enzit net het probleen dat G volt accu-Iader s net een iage
iaadstroon nooit te koop zijn.
[narom is het volgerde uitgevorden: rlen neurc een c*rde
beltransformator. Die hebben neestal 3 uitgargs-spannÍngen
nanetijk 3, 5 en I Volt.
Je neemt de B Volt aansluitirg (de beide hriterrste)
en die aènsluitprrrten verbirdt je door naar degelijkrichter. De gelijkrÍchter koop je in een elektronÍca
orderdelenzaak voor een paar gulden, neem een tmrg-geli jk-
richter van 3,5 Àmpere. Deze heeft de vorm van een Étoxje
met 4 aansluitirEen aan de orderkant.
De I volt aanstuitirg van de trafo komt op de twee
dansluitpunten van de gelijkrichter d.ie ret een golf teken
gecodeerd zi jn. Het ph-rs-teken kcmt aan + pool van de accu en
de min aan - pool van de accu. c,eh.uil< daaruoor wel twee
kleuren draad b.v. rood voor + en znart voor -.
Een snoertje met een stekker voor aan de 220 volt kant en
de rode en zwarte draad aan de geli jkrichter, de zaakin het plastrc huisje proppen (denk erom geen kortsluitirg te
rnaken) de trekontlastirg voor de draden niet vergeten en
klaar^ is hi_r.
Bi-t mi j laadt hi j net een stroom van orgeveer 0,2 Ampere

Meirdert de Jorg

TeÏ-ï^ot e I ektï^a
Mocht je stroomonderbreker kapot zijn dan is deze op
zeer eenvoudige wijze te her-stellen.
Je sloopt de spoel net de kontakten er:uit en je veruargtdit door een simpele diode, let wel op d.e juiste aanstrlitirEik heb dit in het schena aargegeven. De diode moet wel de
stroom kunnen hebben die de dynamo unx. afgeeft. AIs de
dynamo een mdx. stroom geeft van b.v. 10 Anpere dan neem je
een diode die een stroonn verrdragen kan van Àin. 15 Anpere.
De werkirg is als volgt: een diode laat de dtrom rnaàr in
een richtirg de stroom door, het teken qobool van een diodeIi jkt op een pijl, daar door kan de stnom allen nËrar ven de
dynarno naar de accu gaan. Als de dynano niet snel genoeg
draart of sti I staat loopt er geen stroom van de accu naar
de dynamo. Dit noent nen het speïTen van een diode.
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Symbool van
een drode:

Schema van de schalcelirq:

RFS r

Merrdert de Jorq

wl e I rraverrOrrbor-twen Terrol-
rrd ar koqe l l agers
In mi jn geval was de zrttirg waarin het wiellager zit
helemaal uitgesleten. Dit kwan doordat het lager zelf
rorddraarde en niet de kogels.
Hetgene dat hrerorder staat beschreven heb dit gedaan met het
voorviel van een Terrot HSC.
Haai de spaken uit het wiel, anders heb Je wel
een erg grote draatbank nodig. haal venrolgens d'e

lagerirg uit het wiel. Draai nu de etde lagerzitt:.rE
uit zodat het lager goed past (vooral niet te strak!)
Het voorulak van de lager:zittirg tot de lager"zrttirE
1.L,90 mm targ wordt. Doe je dit nret dan wordt het lager
niet ociaal opgesloten.Draai nu een vulb.rs tuussen de
binrren naat (17rnn) en de as. Maak nu een tu-s die op de
wielas kont zodat je het lager niet kapot drukt met het
aardraaien van de wrelasnoeren. De lergte van deze hrs
is geti jk aan de afstard, van de birrnerrste lageráittirg
van de naaf . Gebrurk wel een iager dat voorzien ts van nÈber
afdÍchtirgen. Ik heb een SIff 6203-2RSL lager gebruikt.
De rest volgrt wel uit de tekenirE.

ËtelrRa

2E uÊq r NíÍ
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Tekenirg lager en wielnaaf

/ry, ízoa

- ec',rouf Áf4
nie, cleLs"L

ln
^l
x
N
.tr

vuLYinc5fassen
lo7e.án nuufdeLYL

lEl N AAn ldeirdert de Jong

Wa,r.Ï^Fj chuwi ng
In het laatste nunmer van ofis li jfblad
oveï',. r-oestvri jsta len uit laatbochten.
Daar wil rk dan even op inhaken. ft is
een groot verschrl in de watmteafgifte.
raakt zt)n warmte veel beter kwijt dan
van RVS.
Dit heeft tot gevolg dat de kop van de

1B

stord een advertentie

met RVS uitlaatbochten
Een stalen uitlaat

een gelÍjke uitlaat

Terot en net name de
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5 chrr- alrpr-tzze I
Streep de franse motormerken aan (rn
schrri jf de overrgebleven letters op.

al Ie richtingen) en

Gl.lOl'{E RFIO}.IE

REhIE GILLET
SI.{ART
TERROT
NE1T MAP

RÀVAT
RADIOR
STN.MN
T)(JRAhID

BIMA

MCrIOCONFORT

r-ÍlRsr
FRÀNCE
MAMJFRANCE
I-OI.JIS CLEI.{ENT
hrmvoR
MYSTER
OLYIqPIgJE
LUTECE
OREDL

SOYER
CLEMENT
CARDAN
DE DE
BLERIOT
BIRf'{A
I'{ORS

TRAIN
MAX
l"lcC
GL

OrrcleYZoek
n^ bli jkt birrnen de leden van de club veel belarrgstel IrrE te
zijn naar wie precles wetk type en nodel motorfiets heeft. tr
wordt ged.acht om rn de loop van het taar een inventarisatie
te houden order de mensen waarvan we nog nret precies het
node I kenrpn .

HÈrry Nab/Paul Jonl<man.

5tur-lrd-ernperknop-per 1ke I err
wc-btad 35L neldt het volgerd.e; Flet geber.rrt al te vaak dat
bij te restaureren motoren order meer uit het lard van Mari-
anne, Flarkri:k dus, de stuurdenperknoppen gesneuveld zijn'
Deze knoppen wor"den weer nagenaakt en wel van de nerken
l,lagnat Debon, en Terrot (L80 FF), Terrot RST (L90 FF),
PeÍgeot (180 FF) , Motobecane (190 FT) en Motocortfort (190

Ff). De krroppen zi)n verkrrlgbaar bif Max Alcarde, Y Chemrrr

de la Bourdette, 3l-400 Toulotse, I.a FYance.
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VioÊrb,are p,akk i rrq
Het Ís sterk te adviseren voor het tekdicht (er) naken van ulr
motorf iets bi j het nonteren van carterhelfen en dergreli jke
altrjd wat noderne vloeibare silÍconenpakkirg te gebruiken.
smeer eventueel de papieren pakkirg in net eén aun laagje
vloeibare pakkinq. Si I iconenpakkirg is kleurloos leverbaar.
Gebruik hee I weinig !

Robert Kwist: "vroegier werden de carterhelften lekdicht ge-
maakt met een merqsel van schellak en worderolie. Dat bléef
zo I arq zacht dat montage noge I i jk lras . Na enige jaren harddedrt pakkirgmateriaar zo erlg uit dat de carterhétrten niet
neer van elkaar te scheiden zi jn. Verhit de carterhelften, d.epakkirE wordt víeer zacht. " Gebnrik nu zordemeer siliconen-pakkirq. (niet goedkoop, wel goed) Bederk ook dat een vloei-
$re pakkirq rrooit een papierenpakkirg venrangt.
Papier voor pakkirqen ktrn je op beu:zén kopen naar ook ardere
soorten dikker papier zi jn voor dit doel gèschikt. Ja*{oenkagt meldt nog dat tab- of schutbladen van l,eitz--orrCrrers
goect ais pakkirE--materiaal kunnen d.ienen.

Zade 1veï-en l-
Aanvullend op het zadelveren-verhaal in nieuwshief g: rnplaats van ontstoppirgsveer kan ook elektrische hris-hrig,reer
worden h inch worrlen gebmlikt (doorsrrede 9/:fl:L,5) . lr{et dank
aan wim Jansen en Robert Kwist d.aar de door nÍj gecombineerde
kerunis resulteerde in fraaie zadelveren voor mijn Gnóne etRhóne. JarÉoen Dragt

Zacle l veÏ^err Z
een zadelveer kan ordel:weq nog wel eens heken. Daar nerk je
dan waarschi jnli:k niets van. Flgt zou niet erg zi jn als dieveer naar op z'n plek zou blijven zitten. Maar hij gaat naar
beneden hargen en komt dan mogre I i jk op het achterspatfonAterecht. Dat overkwan nij in ieder geval . Dit leverrCe ne een
beschadigd spatborrd op. Hartstikke janner want ik had hetheel eenvoudig kunnen voorkomen door de veren met een i-izer-draadje of een elast&]<je met etkaar G irden. Je ziet errrrets van madr een klein ranpje náA voorkomen nunnen worrCen.

?')

Martien Eleelen



Enraille
In het frarrs wordt veel gehn:ik gennaakt van het woord, enarl-
le. Ik heb dit woord uit het frans in ni jn artikelen letter-
Ii:k overgenonen. Toch denk ik dat het woord noffelen drchter
rn de hlurt kont. hailler heeft dne betekenissen: €màilIe*
ren, hardschilderen en nof felen. neqri jpt u het probleem?

Paul Jorkman

Nabeste I l irrqen varr or_lrl_e
nlel_lwsbï^ieven
t 4.0O per stuk. (3 voor f L0,00)

Te bestellen blj de paul jorrl<man onder vellneldirq van de
gewenste nunmers.

De nunmers 1,, 2 en 3 zi jn niet neer leverbaar.

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

De boekjes worden ovengemaakt als het geld ts overgemaakt
br j de pennirgmeester order vennetdirq van de gewenste

nunmers. (De prt Jzen zi sn inclr_rsief ver-zerdkosten)

-í cl
(11

)6[rouÍal ;

- L Jer rer. rHeraurr'lïï&?)u.3ó]'"
eóitàictrrotrrtr ti[órue s-oO, a rnoto,." tateraL
couíÍore, Sturney quatre boulons, levier do
vitosses sur boite à chaÍns Sturney courroie,
Hurlh 5OO, Scott ot drversos inconnues ; FN
à qu6tÍo cylindÍes ; TERROT à quatre boulons
posóo. M. Stipdonk, Los Prós-du-Bois-Bas,
89Itl4 Ligny-le-Chátel. Té1. 86.47 52.02

t
, | 5 JUil tee3

rvl- , . cilrn, 23, rue Claude-Debussy. 69O09
Lyon. Té1. 78.4?.16.09.

ffii,e'r,s.
dim. 6O0 x 55 C et 24 x 2,25, avec corn-
mande vitesso. M, Ponelenelle, Le Petit.
Desen. 417@ Contros. Tó1. 54.79.01.38.
TERROT 8MA typc MT, 1936: moteur,
embrayage, deux vitosses, deux tubes
d'échappement €t pot6, manene au guid<rn
deux vhesses et gaz: M. J. Frar4ais, rue de
Salles, 1722O La Jarna. Té1. 46.56.64.28.
r
moteuí, carter primaire. tout l'échápp€ment,
décalcomanies. M. Ablin. Té1. {Loire-
Atlanthuel 40.94.33.O1.
TERRffi,
(mêrne sans C.G.l, bohs de vitess€s, Íouos et
autres pièces. M. Piorre Viton. Té1. (ll
64.88.82.54. :

1937 : cadre, íourche.

Prston por " ," l}l_t"frn:_,:.__
iaivororex, noi, er utanc, ",ouí, à remontor, 6.5OO F à dóbarrr"

(Vandóe) 51.07.06.06.
Jr-

près

mont - O.
HONN .

, docu
(Aubel

,u, j',rn
rlerttrum
-'s Syco
as. Tét

u. -i"t
divers.
12.34

;vctBS, OOIí
F ; repose-
,Cóted'Orl

, percO.,
.-ru 108,

Cnassis Ao siOe-car anSl",", 191 7-rÀs U"n
ét8l - J€u do íoues Aya course, 1 928 environ
- Carbu Amac course Alc neuí, avanl guerre
- Fourche PEUGEOT, I 9O8, non trulíóe -

Réservorr SAROLEA. M. Stipdonk, Les Prós-
du-Bois-8as, 89144 Ligny-lo-Chátel. Tó1.
46.47.62.O2.

im,IEl-
,ran.

1r9.45.21.u,
'H 8.).

reut
'r t.

Reservoir tiut-tatóJópr,à.,u rr.,.
126 7V, rreuí ; HERCULfS ZSO 7V, neu,
Réservoir HARLEY-DAVIDSON l34O FXR.
Tó1. {CoÍÍèzo} 55.95.96.40.
tr4áórres Uaf efrte fennOf , anneos SO-: iE+
ROT RGST. MAGNAT-DEBON; MOïOBÉ-
CANE ; MONET-GOYON . poisÀóes Moró-
rette. ï ó1. (Seóne-er-Loire) 85. 74.04. 24 {son}.
Óiuerim-otarrs nOrrrCiA P SO, pc À^.-
c5oM Í-)e- QQn ccr^-

guidon, réservoir, gaÍdeàoue av. et aÍ. ou
épave (sans C.G.). M. Jean Lamaty, 9, rue
Faure-Aymard, 84OOO Avignon. Té1.
90.87 06. s4
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fnformatie over de club
Doel: Het verspreiden van kennis over franse motorfiet-

sen, elkaar helpen en stimuleren en al-s het kan,
er nog wat leuke kontakten aan over houden ook.
De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer
vier keer per jaar.
ïnbreng, op wat voor manier dan ook, kan tel-efo-
nisch, schriftelijk, per giro, tijdens bijeen-
komsten en op dagen van de beurs van Barneveld.

Voorzitter: Paul- .fonkman
Zwolseweg 35
7315 GG Apeldoorn 055-220327

Betal ingen : Contribut ie l- 9 93 f l-5 , 0 0
We streven ernaar om het archief en de nieuwsbl-a-
den kostendekkend in stand te houden. Per jaar
wordt bezien of de contributie voLdoende is.

per bank z 67 .02.28 .885
P. Wattenburg
Vennenweg 2
Nieuw Roden
Mededelinq: Terrot contributie

postgiro: 81.61.16
ING-bank
Roden
Mededelinq: t.g.v. 67 .02.28.885

P. Wattenburg
Nieuw Roden

Redaktie Nieuwsbrieven :

PauI .Tonkman (hoofdredaktie + vertalingen)
Meindert de .Tong (historie + techniek)
Jan-Coen Dragt (multi-funktioneel crea)

Archief: Harry Nab
W. van Col- l-enstraat 62
362I CN Breukelen 03462-65537
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