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Bij de voorpagina:
In 1890 begint de fabricage van Terrot fietsen en het palet van geproduceerde

artikelen neemt jaar na jaar toe, evenals de fabrieksgebouwen.

Een artikel in "l'Industrie Automobile" van jan 1899 meldt voor de eerste keer een

idee voor de motorisering van een Terrot-fiets. Dit idee kwam niet van de firma uit
Dijon maar uit het huis van Autremarre d'Ervillé uit Marseille. Zij presenteerde een

motor om snel te monteren op een gewone fiets, dus in een Terrot- fiets. In dit
geval moet de overbrenging bestaan uit een simpel drijfwerk van vijf tanden, dat

direkt aangrijpt in de speciale pedaalkrans van Terrot. Het is niet zeker of deze

kombinatie ooit het daglicht heeft mogen aanschouwen. Terrot ging in ieder geval

verder met de ontwikkeling van auto's (voiturettes), quadricycles en tricycles. De

evolutie eindigde zoals u allen zult weten uiteindelijkin een telefoonboek vol met

gemotoriseerde tweewielers, zoals een kennis van mij het boek van Reynaud "Toutes

les Terrot" al eens noemde. Paul (Uit Toutes les Terrot; C. Reynaud)

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35' 7315 GG Apeldoorn.
Tel. 055-220327 Fax. 05712-76852.
Sluitingsdatum voor kopij: maandag 25 april 1994
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Beste lezer van "Un Peu du Tout"
Le Bavard is een poosje op vakantie gestuurd.

Ik heb gemeend om aan het begin van dit blad mededeling te moeten doen van het

trieste feit van het overlijden van Rornld Wattenburg, de zoon van Peter en Tineke

Wattenburg, en het broertje van Liesbeth. Ronald is na eer zeer korte maar gemene

ziekte, plotseling en onverwachts overleden op 29 januari 1994. Hij heeft het

twaalfde levensjaar niet bereikt.
Mijn vrouw en ik hebben de familie, toen Peter het peruringmeesterschap op zich

Íram, langzaarnan leren kennen als eerlijke, lieve en gelovige mensen, met veel zorg

voor hun kinderen, met name voor Rornld, die veel extra aandacht nodig had. Peter

ging vaak een stukje rijden op de Terrot met Ronald achterop. Dit kan niet meer...

Contributie
Uiteraard zult u begrijpen dat door omstandigheden het bijwerken van de betalingen

voor 1994 grote achterstand heeft opgelopen. Peter en ik hebben besloten om

iedereen "Un Peu du Tout" no 12 toe te sturen. Wiltu Peter enmij eenplezierdoen
om zelf even te kontroleren of u al betaald heeft (f 20,:). Daarmee verlicht u de

taak van de peruringmeester enorm. Als u zich afrneldt, doe dat dan nu even bij de

voorzitter. (Zie informatie achterkant van het boekje)

Paul Jonkman, 22 februari 1994

Januari en februari L994. . .
zijn niet de leukste clubmaanden geweest sinds ons clubje is ontstaan. Het bestellen

van de Terrot-boeken (ik heb er een paar extra besteld voor de late beslissers)

verliep niet soepel.

De schrijver Claude Reynaud, die het boek in eigen beheer uitgeeft, was zeer snel

met de levering van de boeken. De hele handel is daarna bijna twee weken zoek

geweest bij het transportbedrijf in Nederland.
Stel je nu eens voor dat de boeken nog langer zoek waren geweest? Wat had ik de 26

bestellers van het boek dan moeten schrijven? En dat terwijl een aantal beursbezoe-

kers het boek allang hadden kunnen kopen voor ongeveer dezelfde prijs als ik het

aanbood? Gelukkig kwamen de boeken (via een bevrijdend telefoonde) toch boven

water.



De laatste stap was de verzending. Alle boeken waren door Claude van zijn
handtekening en groeten voorzien. Gauw naar de boek-uitgeverij van een collega van

mij. Die zou de boeken verpakken en versturen. Helaas was hij plotseling

weggeroepen wegens ernstige familie-omstandighedenmaar er kon toch niets mis

gaat, alle boeken waren op de buitenkant duidelijk voorzien van een naam.

De inpakker heeft bij tien mensen de verkeerde adres-sticker op het karton geplakt.

Gelukkig (maar onbegrijpehjk) heeft hij steeds paarsgewijs de etiketten verwisseld.

Zo hadden bijvoorbeeld Herury Kuipers en Robert Kwist elkaars boeken. En zo

ontstond ook het duo Holman en Holtman. Ik heb mijn collega nog niet gesproken

over dit voorval want hij moest op de dag van de verzending opgenomen worden in
het ziekenhuis en is nu herstellende van de operatie.

Jongens, mijn excuses. Ik heb echt geen fouten gemaakt en toch had ik een beroerd
gevoel. Jammer van alle nodeloos verspilde energie.

Nog één ding: Ik spreek op beurzen natuurlijk veel clubleden. Enkele leden maakten

melding dat het boek al te verkrijgen was op deze of gene beurs. Dat is natuurlijk
zo. Inkoop via een club kan vertragend werken (ter:zlj er een voor-inschrijving is).

Daarvoor in de plaats staat er wel een handtekening in jouw boek en heb ik een zeer

interessante ingang bij de heer Reynaud weten te verwerven. Achtentwintig boeken

voor een clubje is zelfs voor Franse begrippen een enoÍm aantal. Dit voorjaar hoop

ik Claude in de Bourgogne te bezoeken. En ten slotte het aardigst: Als de laatste

twee boeken zijn verkocht, dan spring ik er wat de kosten betreft, goed uit. En dat is

goed voor de club! Paul

Foutje
Een typfoude in de vorige nieuwsbrief. De voet van de cilinderkop (onderkant blz. 8

van nieuwsbrief 11) moet natuurlijk vernikkeld zljn. Pas vaÍIaf 1930 begon men

volop te verchromen, net in een tijd overigens dat van dit soort versieringen werd

afgestapt vanwege de economische crisis. Zwarte sturen en veren waren onder ander

het resultaat.



Henri Cuzeau en ztjn Terrot
prototype uit 1920

Een mislukte poging van een revolutionaire franse
motor

Na het opruimen van de

voorraden uit de oorlog
kwam de eerste behoef-

te: het mogelijk maken

van familiereizen. Men
is verzekerd van een

klantenkring van klein-
arnbachtenslieden, medi-
ci of anderen met een

goede service aan huis
en er waren zelfs klan-
ten van sportieve aard.
De zijspannen zorgden
voor gemakkelijke
verbindingen in de stad.

De lichte machines,
waarvan het onderhoud

minder duur is, stelt de zondagse toerrijder tevreden. De sportieveling zoekt een ner-

veuze machine en de arbeider een lichte motor die makkelijk is te stallen om zich
naar zijn werk te begeven. De lompheid van het merendeel van de motoren stoot een

zeker deel van de klantenkring af die niet (meer) willen trappen, comfort missen en

beducht zijn voor pech. De constructeurs die geconfronteerd werden met het ontstaan

van het nieuwe fenomeen van comfort, hielden zichbezig met problemen voor de

toepassing van een wisselbak, de koppeling en het in de verkoop brengen van de

motor, hierbij niet de verkoopprijs uit het oog verliezend, hoewel de fabricagekosten

toch relatief laag waren, zijnze licht gestegen. Geconfronteerd met de nieuwe eisen

en de nieuwe markt die is ontstaan, de Britse en Amerikaanse constructeurs die met
goede gereedschappen en materialen zijn uitgerust. Dit is niet het geval voor de

Franse industriëlen. Er volgt een periode van onzekerheid waarbij men moet
erkennen dat machines die niet levensvatbaar zijn, veranderd dienen te worden. Het
zijn echt wel interessante machines, vermeldenswaard voor het geheugen van de

mensen uit Ludebroek of Zeewolde maar de produktiekosten zijn in absolute zin erg
gestegen. Het is in die context dat onze Terrot tweecilinder is geboren. Ik zal hem

Na de eerste wereldoorlog werd de Franse motorin-
dustrie gedwongen tot de fabricage van minder
kostbare motoren voor wat betreft aanschaf en

onderhoud. De merken die zijn overgebleven, gaan

weer uit van de oude modellen en, beetje bij beetje,
zettenzij nieuwe modellen op de markt. In het
geval van Terrot is dit het op de markt brengen van
de tweetakt ééncilinder maar het zal ook vertellen
over het verlaten van de platgetreden paden dankzij
een verbazende tweecilinder ontworpen door een

van de belangrijkste ingenieurs: Henri Cuzeau,

waarvan we zijn glorieuze carrière zullen schetsen.



"Terrot-Cuzeau" noemen, een motor die was voorbestemd om te mislukken varnf het
begin, door de veel te gewaagde denkbeelden, zowel op het gebied van de motor als

van het rijwielgedeelte.

._u. ':'.-*,i
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Het opvallende vlakke-tweecilinder prototype van Terrot, vandaag de dag gefotogra-
feerd onder de brug van Avignon.

Flash back
Na de fabricage van professionele rondbreimachines, fietsen, tricycles en zelfs auto's
stort de firma Terrot zich in het ontwerpen van motorfietsen. Vanaf 1902 verschijnen
er in de catalogus de eerste motoren: "Terrot no. L " (zie voorkant nieuwsbrief 8;
vert.), een motor met l Vo p.k., (waarschijnlijkeen Givaudan), "Terrot no.2" (zie
voorkant nieuwsbrief 9; vert.) met een Bruneau-motor en de "Terrot no.3".

Zoals zoveel constructeurs van die tijd doet ook Charles Terrot, de oprichter van het
merk, in het begin een beroep op de motorenfabrikanten om zijn eigen machines uit

6



te rusten en TerÍot zaI vanaf 1903 nog veel gebruik maken van de diensten van

Zedel.

In 1905 verschijnt de eerste tweecilinder in V van Terrot, die men voor 1050 Francs

kan aanschaffen. Het jaar daarna voÍmt deze tweecilinder-motor de voorloper van de

Motorettes, want deze machine zal vanaf 1907 de naam Motorette dragen. De

Motorettes van Terrot zijn een onbetwist commercieel succes. Betrouwbaarheid,
goede afwerking, leuk, economisch en betrekkelijk gemakkelijk te besturen: redenen

waardoor de klanten snel enthousiast werden. Zozeer zelfs dat rn vele jaren het

kleine provinciale merk een huis zal worden dat niet alleen rntionaal bekend is maar

ook een reputatie op Europees niveau krijgt.

De Motorettes Terrot No.2 en No.3 hebben derhalve de mooiste tijd van het merk

uit Dijon tot aan de oorlog terwijl in 1913 de No.4 zal verschtjnen, een superieure

tweecilinder, uitgerust met een motor Terrot-Zedel.

Het is midden in de oorlog als de studie, die ons verder bezig houdt, aan de

tweecilinder tweetakt Terrot zal beginnen. Voordat ik vanaf het begin de ontwikke-
ling tot aan de burger-uitvoering beschrijf, moet men eerst het belangrijkste element

van Terrot kennen: Henri Cuzeau. Maar wie is die man die de meerderheid onder

ons absoluut niet voor de geest kan halen?

Henri Cuzeau, de duizendpoot
Henri Cuzeau was een getalenteerd ingenieur, gerenofllmeerd coureur, onderzoeker

en zeker één van de mannen die persoonlijk zijn ziel legde in het bedrijf van Terrot.

Cuzeau is niet geboren in Dijon, de stad van zijn ouders, maar in Créancey, een

kleine stad in de Cóte d'Or op 5 mei 1888. Zijnvader immers, Meester timmerman,
ging met zijn metgezellenrnar de bouwplaatsen in de buurt, en hij deed mee aan het

herstel van het gewelf van de tururel van het kanaal van Bourgogne. Hiervoor was

een houten raamwerk noodzakelijk. Vrouw en kinderen volgden de vader Auguste

Cuzeau el z'n collega's naar Crêancey.

Hij was de laatste van zes kinderen en de moeder stierf korte tijd na de geboorte. Hij
werd opgevoed door een van zijn tantes, wiens echtgenoot beëdigd weger was

(verantwoordelijkvoor een openbare weegschaal, met name voor de zeevaart), te

Chatelet, een dorp in de Cóte d'Orien sur la SaÓne.

Na te zijn teruggekeerd in Dijon om de lagere school te doorlopen, ging hij naar de

school der "Schone kunsten en techniek"; afdeling Techniek-Metallurgie-Industrieel

Ontwerp. Dit was de weg voor de beste technici in die tijd, voor Kunsten en

Ambachten. Hlj vertrok daar in 1906 en kwam als jong onderhoudstechnicus bij
Terrot, kreeg zijn rijbewijs in 1907 rndat hij in het voorafgaande jaar zljn militaire



De mobilisatie
doorbrak zijn
canière bij
Terrot in
1914 enhij
vertrok met

de 26e cavale-
rie-divisie
naar het front
in Commercy.
Hij werd
teruggeroepen
met "speciale

bestemming"
bij Tenot in
september
1915 om
produkten te

ontwikkelen
die bestemd
waren voor

dienst had vervuld in de 26e Cavalerie te Dijon. In 1909 maakte hij een korte zijstap

naar de luchtvaart met Nieuport en Espaney.
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het leger. Hij zou volgens zijnzoon meerdere modellen hebben ontwikkeld waarvan

een met één achtervering. Hij zou in deze periode tegelijkertijdde tweecilindermotor
hebben ontwikkeld, waar wij nu in zijn geïnteresseerd, gepatenteerd op naÍtm van

Guillaume Duttlinger, de baas van Terrot op 25 augustus 1916.

De oorlog eindigt en Cuzeau vervolgt zijn carrière bij Terrot met rulme met het

onderzoek aan de nieuwe motoren. Hij ontwerpt met name de vlakke tweetakt-twin
opnieuw,die in 1916 is gepatenteerd. Hij specialiseert zich dan in de tweetaktmotoren

waarmee hij een rntionaal erkend specialist wordt.

Het is heel waarschijnlijkdat Henri Cuzeau de bedenker was van de Motorette No 5,

ook de aanwijzingen van z'r zoon hebben het bewijs niet kunnen brengen.

In de winter van 1913-1914 begint men te praten over de Terrot met semi-kopklep
MAG motor. Hij wordt in l9l4 zonder afbeelding in de catalogus aangekondigd:
"tweeciltnder V-motor met 3% pk. Boring 64 mm, slag 77 mm. Inhoud 500 cm',
beschermde mngneet, bediende kleppen (dus geen snuffelkleppen: vert.) en een

verbruík van 3% liter op 100 km. Netto prijs 1300 FF. Dít model werd sotTs
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Cuzeau, met in zijn hand waarschijnlijk een prototype van de

Terrot No.5. De foto is gedateerd 1913. (rechts boven)



uitgevoerd met onze progressief werkende gangwissel en koppeling of een regelbare
poelie". Opgemerkt dient te worden dat noch in deze catalogus, noch in de volgen-
den tot aan 1919, gesproken werd over de merkÍIaam van de motor, een MAG zoals

vermeld. In de Moto-Revue van 25 februai I9l4 werd de eerste foto gepubliceerd

van deze motor. De foto vertoonde enkele detailverschillenmet het definitieve
model. Bourdache wrjst ons op bladzijde 405 in "La Motocyclette en France", dat hij
bestaat op een foto uit die tijd, hier meer als een "werk-"model met open knalpot en

een naar beneden gebogen stuur, de tank in één kleur, verfraaid met het grote Terrot
logo, karakteristiek voor deze fabnek. Cuzeau is op deze motor gefotografeerd

terwijl hij hem bestuurde. Men vond Cuzeau ook nog op een veel oudere foto uit
april 1913 naast de 500 cc MAG. De pedalen ontbreken, de motor is uitgerust met

treeplanken. Hij lijkt minder lang te zijn en onsÍrmenhangender dan de no.4, ze heeft

de voonrering geërfd; trouwens wel licht gewijzigdtenopzichte van die in de Moto
Revue. De motor draagt aan de zijkanten borden met het nunmer 2I, hetgeen

aantoont dat hij gaat deelnemen of heeft deelgenomen aan een wedstrijd. Het handelt

hier waarschijnlijkom een prototype van de No.5 in handen van de bedenker-

testpersoon. Nauwelijks de fabriek uit, en ruim voor het in produktie nemen, moet

de motor de "testbank van de wedstrijden" zijn gepasseerd.

l orEuPs H.c.G.

Reklame van Lipton voor zijn vliegtuigmotoren.
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Onze man deed het aanspreken van de motorbranche zo gek nog niet, en uiteindelijk
met sukses!

Als dit programma is afgemaakt, verlaat Cuzeau Terrot, met redenen die niet goed te

begrijpen zijn, met rutme de oprichting van een bedrijf in machines met een van zijn

g
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Terrot zal
de de-
skundig-
heid van
Cuzeau
aanwen-
den om
het merk
commer-
cieel te
promoten.
Als een
nationaal
plan
wordt er
een net-

werk van
agenten
geplaatst.



vrienden Jean Alger, die ook bij Terrot heeft gewerkt, "Les Etablissements Moder-

nes de Rectification" (Moderne Slijperij Firma) in Parijs, waarvan de aktiviteiten
zich tentoonspreidden van oktober L923 tot aprll 1926. Opgemerkt dient te worden

dat deze onderneming vervolgens geïntegreerd wordt in een vergrote struktuur: "les

Etablissements FLOQUET" (de firma FLOQUET) te Courbevoie. Dit wordt de

eerste grote zuigerfabriek. De terugkeer rnar Dijon is op 1 oktober 1.927 om de

"Société Lipton" op te richten, gespecialiseerd in precisietoestellen, veranderen van

motoren van alle typen en de fabricage van motoronderdelen. Terrot was aandeelhou-

der bij Lipton. Lipton maakte motoronderdelen voor Terrot. Lipton leverde ook aan

Radior en Monet Goyon. Er zijn twee prototypen tweetakt, met 2 en 4 cilinders

ontworpen en geconstrueerd, bedoeld voor de lichte luchtvaart ín 1936. Eén van hen

is in werkende staat te vinden in het museum van Savigny les Beaune in de CÓte

d'Or. (Het adres is bij de club aanwezig. Informntie bij de vertaler: 055-220327. Dít
museum is een aanrader voor liffiebbers van Franse motoren. Denk aan de lange

sluitingstijd tussen de middag en... het is een echt Frans museuml) De onderneming

ontwikkelt aktiviteitenmet de fabricage van gasgeneratoren voor auto's vanaf 1939

en gedurende de oorlog. Zij werd geplunderd ten tijde van de Duitse ineenstorting.

Na de bevrijding begint de fabricage van losse motoronderdelen opnieuw, tot de

ineenstorting van de financiële markt. Tegelijkertijdvervolgde maatschappij Lipton
de aktiviteitenvan de motorenherbouw. Henri Cuzeau bleef direkteur tot aan zijn
tragische dood op 16 december 1956,, gedood tijdens een jachtpartij door een andere

jager onder condities die nog steeds niet duidelijk zijn. Een discrete man met een

grote morele waarde, een dynamische en gewaardeerde baas, een degelijk en

bekwaam technicus en hij was een hele mooie atleet met zïjn I,96 meter en 90 kg.

Hij had twee kinderen: een meisje Denise, geboren in l9I7 en een zoon, Jacques,

geboren in 1924, de laatste werd belast met leiding van de onderneming tot aan zijn
vertrek bij zijn pensionering in 1987 .

De kampioen
Behalve zijn taken als ingenieur onderscheidde Henri Cuzeau zich ook als fabrieks-

coureur. Hij raapte talrijke beloningen bijeen, de kleuren van het merk steeds hoog

houdende. Maar behalve dat Cuzeau er erg door in beslag werd genomen, testte hij
tijdens verschillende wedstrijden zijn eigen machines, ontworpen bij Terrot. Zijn rol
als getalenteerd coureur is verbonden aan die van een ongeëvenaard technicus, test-

rijder in elke hoedanigheid, uitsluitend in het voordeel van Terrot. Hij was niet

alleen goed op de hoogte als ingenieur maar ook veelzijdig, en het merk uit Dijon
zou hiervan hebben kunnen profiteren.

Palmares van Cuzeau
Het palmares (lijst met overwiruringen; vert.) dat volgt is zeker niet volledig maar

het toont evenwel het talent van Henri Cuzeau.
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Zïjn eerste deelname aan een wedstrijd werd ons gegeven door een uitvouwbare
publikatie van Terrot: het team van Zanchi, Franquebalme en Cuzeau namen deel

aan de grote prijs van Turijn in 1910. Het tijdschrift "le Bien Public" van 2 septem-

ber 1935 vermeldt de victorie van Cuzeau in zijn wedstrijd.

Een foto met onderschrift in dezelfde catalogus van Terrot toont ons Cuzeau,

Franquebalme en Schwalm in de wedstrijd van de cóte du Gaillon in 1911. Daarra
zou met Írame het jaar 1912 gunstig zijn voor Cuzeau:
* Zesde op het circuit van Reims op 9 juni. Het is Péan op Peugeot die eerste zou

worden in het algemene klassement. De motor van Cuzeau is afgeleid van de pro-
duktieserie. Het is een klassieke ééncilinder met een motor van Zedel-Terrot met

zijkleppen. Het rijwielgedeelte is uitgerust met een Terrot schommel(voor)vork.

* Eerste "Alle Categorieën" met een gemiddelde van 57 l<rn/h met zijn kwart liter
Terrot voor de 350 cmr en 500 cmr in de regelmatigheidswedstrijdMarseille-
Nice.

* Tweede in de 300 cm3 op een Motorette Terrot 2,75 pktijdens een internatiornle
heuvelklim- en snelheidswedstrijd van Nion Saint-Cerques op 16 juni.

* Eerste in de "éénderde-liter" (Tourisme) in de heuvelklim van Val Suzon op 7
juli.

x Eerste in de 300 cm3 voor de beker Marseille-Mont Ventoux op 4 juli.

* Eerste in de 350 op de meeting van de Mont Ventoux op 11 augustus.

Eerste in de 350 (in 46,8 seconde) in de wedstrijd van Guillon.

In 1913 wachtten er ook nog veel lauweren voor oltze coureur:

* Gouden medaille in de 350 (zonder strafpunten) 24 maart op het circuit van
Parijs.

* Gouden medaille in de 350 (zonder strafounten) op 5,6,7 en 8 april in Parijs-Nice

1300 km.

* Derde in de 350 in de heuvelklimwedstrijdvan Turbie op 19 april (dat is om zo

te zeggen de dag na Parijs-Nice!!)

* Vierde in de 350 op 27 aprtl in Lyon-Bourg-Lyon.

* Tweede in de 350 op het circuit van de Eure op 4 mei.
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Eerste in de 350 met een gemiddelde van 78,8 kÍn/h om de beker van de Kleine
Motoren op 1 juni op het circuit de Trets. Dezelfde dag tweede om de beker van

de Motorclub (van Marseille) die hij beëindigt in 2 uur, 14 minuten en 50

seconden, en tegelijkertijdtweede om de beker van Brugier.

'''"''1 I',iiï lil ïïï"^*'

,, ",ï:: :'" :: 
jÏ'i'r 

"o 
oo')

' "' ï ï'"ï:tiïl-'"'"1i". 

*n

.'.^*'il'ïil';"uïï'-

T2



Tweede in de 350, de laatste met zijn teammaat Franquebalme op het circuit van

de Ain (225 tur') op 15 juni.

Opgegeven door een val (hij rnm deel aan een wedstrijd in de 350)in de Grand
Prix van Frankrijk op 22juni. Hij valt en breekt zijn wiel in de tweede ronde bij
Croix de Souvray en geeft op.
Het is Lacroix op Peugeot die deze categorie zou winnen.

Veertiende in de 500 tijdens de Grand Prix des Motocyclettes op het circuit van

Picardie. Het is de slechtste klassering die wij keruren. Misschien een mechanisch

probleem.

Eerste in de 500 tijdens de heuvelklim van Val Suzon die hij aflegde in 3 minuten

en 34 seconden.

Tweede om de internatiornlebeker voor motorfietsen op 4 augustus 1913. In de

eerste ronde van deze belangrijke wedstrijd passeerde Woodhouse met Clément

op kop, gevolgd door Cuzeau (bijgenaamd "de crack van Terrot"). In de tweede

ronde houden de twee mannen de kop vast terwijl tijdens de derde passage Perrin
op Peugeot de twee mannen inhaalt. In de volgende ronde neemt Woodhouse de

kop over terwijl Cuzeau korte tijd stopte voor een lekke band. Maar de laatste

schijnt de verloren tijd weer ingehaald te hebben volgens Moto Revue "Hij gaat

verschrikkelijk want hij haalt in voor de tribunes". In de vijfde ronde stopt hij om

zijn riem te wisselen en vertrekt onmiddellijk. De strijd zal met kleine verschillen

verlopen tussen Cuzeau en Woodhouse maar de laatste zal uiteindelijkin de finale

de overwiruring veroveren voor onze Terrot-piloot.

Derde in de 500 van de Ventoux. Cuzeau komt daar met een superieure Motoret-
te naar eigen ontwerp. Hij heeft een buitengewone kopklepper verwezenlijkt
vanuit een Zedel van een Motorette No. 4, voorzien van een wisselbak. Hij zou

zich niet "slechts" klasseren als derde, ondanks zijrt erg goede motor, maar hij
miste een bocht. Met 29 minuten 57,01 seconden bevond hij zich ver achter de

leiders.

Derde in de 500 achter Aguero (Koehler Escoffier) en After (Koehler Escoffier)

in Nice-La Turbie. Het sportieve jaar 1914 begint goed voor Henri Cuzeau.

Gouden medaille in Parijs-Nice in de 500 op 18 maart "met de totaal nieuwe 500

van Cweau".

Derde in de 500 in de grote prijs van Frankrijk op 28 juni. Na een goede

wedstrijd te hebben gereden, klasseerde hij zich in zijn klasse op drie-tiende van
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een seconde met een seriemotor. Eerste was Ferur op BSA en de tweede plaats

voor Leroyer op Gladiator.

* Eerste algemeen met een 750 in de heuvelklim van Val Suzon op 19 juli. Hij nam

deel met een fabrieksmotorette met een Zedelmotor met kopkleppen. In de 250

Klein bereikt Klein de eerste plaats terwijl Duttlinger eerste zou worden in de

categorie zijspan 750 met Maire als tweede. Alle drie vanzelfsprekend ook op

Terrot.

De Grote Oorlog (Eerste Wereldoorlog) zou de motorwedstrijden volledig stilleggen
en Terrot zou pas lang na het conflict opnieuw beginnen met de wedstrijden. Men
zou lange tijd absent zljnin de belangrijke krachtmetingen, met naÍne de Grand Prix
van le Mans waar men regelmatig uitblonk vóór de oorlog. Zrj hetenzo het kampi-
oenschap liggen voor concurrerende merken, vooral uit het buitenland, zoals Harley
Davidson, Triumph en andere merken, die zich het leeuwedeel toeeigenden.

Men kan de eerste schuchtere deelname van een Terrot noteren, en zeker niet van de

fabriek, in de heuvelklim van de Turbie op 6 maart 1921. Het is Gaudet die zijn 500

meeneemt.
Men vindt daarentegen Henri Cuzeau in !922, waar hij eerste wordt in de 500 cm3

in24 minutenen 18,01 seconden, op de Ventoux op 15 augustus voor Cottinop
Koehler. Terrot wekt de indruk er weer goed bovenop te zijn en spande zich erg in
om zijn machines in de drie categorieën te presenteren.

Maar 1923 zou het einde markeren van de carrière als motorcoureur van Cuzeau.

Tijdens Parijs-Nice zou hij een verschrikkelijk ongeluk hebben in de stad die
Garibaldi geboren heeft zien worden. Hij zou met volle kracht op een Parijse

industrieel botsen die uit een autobus stapte, volgens de Moto Revue van 1 maart
1923. Deze tragische episode kostte het leven van de laatste en blesseerde Henri
Cuzeau heel ernstig. De nabijheid van een ziekenhuis, waar men onmiddellijkmet
toewijding ingreep, zou zijnleven redden. Hij zou vervolgens verpleegd worden in
het militaire ziekenhuis van Bourbonne-les-Bains waaruit hij zou vertrekken van een

herstelperiode tot 20 juli. Zicllu;elf diep gekwetst, besluit Henri definitief de wedstrij-
den op te geven op het hoogtepunt van zijn glorie met een overwinning op de

Ventoux als bewijs. In de toekomst zullen de cracks Cuzeau en Franquebalme (met

wie hij de roem vaak deelde) niet meer verschijnen bij Terrot maar daarvoor in de

plaats kwamen Durand, Perrotin en Rolland.

In 1925 verschijnt Terrot weer in de Grand Prix van Frankrijk met Rolland en

Durand die eindigden als derde en vierde in de 250. Vervolgens bereikt Rolland een

mooie eerste plaats in de 250 Grand Prix van de UMF en zou de weg openen naar

een nieuwe serie overwinningen bij Terrot. Het mooie tijdperk van Cuzeau is

helemaal afgelopen.
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De Flat-Twin naar het idee van Cuzeau: tweetakt
dubbele boring!
Iedereen kende de beroemde in de lengte geplaatste flat-twin van Douglas die het

buitengewoon goed deed tijdens de eerste wereldoorlog. Enkele lieftrebbers herinne-

ren zich zonder twijfel andere merken die dit type motor hebben geproduceerd. Snel

voor de geest komen Harley Davidson, Victoria, Maxima, Mars en zelfs Har, een

fabrikaat uit Tsjecho-slowakije. Dichterbij huis kwam Janoir als eendagsvlieg met

een motor die zo was uitgerust en Magnat Debon zou ook hebben getest in die

richting. De firma Terrot zette zich tot deze mechanische constructie om resoluut te

breken met de platgetreden wegen. Men zou geen viertaktmotor gebruiken zoals de

meerderheid van de constructeurs maar een tamelijk wonderlijke tweetakt. Aldus

werd de motor geboren die wij gaal voorstellen en die nooit uit het stadium van het

prototype kwam. Er is één exemplaar bewaard gebleven, van naar wat wij weten, de

waarschijnlijk drie exemplaren die gemaakt zijn.

Wij vinden midden in de oorlog voor de eerste keer een melding van de motor van

deze motorfiets in het octrooi van iemand, Caïus Daruer genaamd, die bestemd is

voor de boekhouding van Guillaume Duttlinger, destijds baas van Terrot op 17 maart

1916. Er dient nog opgemerkt te worden dat de naam Terrot niet één keer verscheen

op het patent en dat in het voorziene gebruik van de motor men de automobiel en het

vliegtuig aatgaf, maar niet de motorfiets.

Die motor
die we
gedetail-
leerd op
afstand
gaan be-
schrijven,
heeft blinde
cilinders en
waterkoe-
ling. Wij
vonden het
spoor terug
dankzij een

tekening
die in de

Moto
Revue No.

-.àT/t?'

Foto uit die tijd van de vlakke twee-cilinder met blinde boring.

47 lit 1920 was uitgekomen. Hij draagt nog steeds de naam van Duttlingerzonder de

vermelding Terrot of zelfs die van Cweau. Het laatste levensteken daarentegen van
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dit plan met dezelfde verbeterde motor is gedateerd op twee oktober 1919 en het is
bewezen dat Cuzeau hier ook de ontwerper van is.

Maar van dichtbij kijkend is de motor revolutionair. De gebruikte techniek (zuigers

met dubbele boring), is helemaal nieuw en opzienbarend. Naar wat wij weten is er
geen ander Frans motonnerk geweest die dit heeft gebruikt voordat Terrot dat deed.

Al kende men latere toepassingen zoals bij Dunelt (Engeland) voor 1930, ze zouden
op zijnminst sporadisch zijn. Het patent No. 481 .278 geeft ons bijzonderhedenvan
zijn werking: De verbeteringen die aan de traditionele nueetakt zijn aangebracht,
betreffen hier vooral de mnnier van de cilindervulling. Het karakteristieke voor de

wijze van cilindervulling zit hem in het aanvoeren van het explosieve mengsel dat,

behalve via het motorcarter, door de transportkanalen (noot vert: een soort ktnge

spoelpoorten; één per cilinder.) het onder druk staande mengsel verder leidt en uitei-
ndelijk laat uítstromen ín de cílinders.
Deze I

ï

wJze van i

vulling is
uitgevoerd
door
middel
van het
trapsge-
wijs
plaatsen
van cilin-
ders en

zuigers,
evenals de

"spoel-
poorten"
waarvan
de ope-
ningen
van de
aanzui-
ging en

de ver-

:. :l' -''. . :r'r;.i-i : ,r.r -'i:::::ir 

-

''i rl :

Octrooi door Duttlinser aans(inger aangevraagd op 17 maart 1916. Let op de

afwezigheid van de "poires" de transfefi en de blinde cilinderborin-
gen.

deling van het explosieve mengsel zijn geplaatst in de posities bepaald door de ver-

houdíng tussen die van de cilinders en de zuigers.

Dit ingenieuze systeem, evenals de rangschikking van de onderdelen voor de

uitvoering, maken het mogelijk om het volume van het mengsel te kunnen bepalen,
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om een "drukvulling", en een maximaal rendement van de cilinderinhoud en de

brandstof te krijgen. De twee zuigers zijn verbonden door twee drijfstangen met een

vorksysteem op een enkele kruktap in hetzelfde horizontale en verticale vlak, op zo'n
manier dat als een van de zuigers zich in de compressiestand bevindt, de andere zich

in de laagste stand bevindt.

Tekening door Cuzeau ondertekend op 2 september 19l"9.

De door Cuzeau in 1919 ontworpen motor maakt gebruik van hetzelfde principe als

deze hier in het eerste octrooi. Hij wijkt slechts licht af. De cilinderkoppen zijn nu

los te maken, de vorm van de zuigers is gewijzigd evernls de uitlaatpoorten. Wat het

zichtbare gedeelte betreft, zie je meteen de verschijning van de twee "peervormige

bollen" voor de mengsel-verplaatsing die steeds veranderen tijdens de testwerkzaam-

heden: vierkant, ovaal, sterk ovaal of rond .... Aan de onderkant van de tekening

zijn de maten van de motor geregistreerd; 67 x 70, evenals het vermogen van 4 pk.

Een ongedateerde foto uit die tijd zorgde ervoor dat wij een variant van deze motor
ontdekten.

Door lucht gekoeld, vertoont hij op vele punten gelijkenis in de uitvoering, zoals

hierboven beschreven, maar de motor van deze foto bezit rnast deze overeenkomsten

ook aanzienlijke verschillen: de cilinders zijn blind. Je onderscheidt goed de afgeplat-

{i
tt

t.'i
lt
l,

,.\L
t\\

ií
.i

i ï-'

l
.4:'
I
1'tJ?

t7



te uitlaatpijp, de carburateur die is geplaatst tegenover het motorvliegwiel, evernls de

uitlaatopeningendie verticaalzitten, zoals op het eerste ontwerp.
Op het prototype, waar onze interesse naar titgaat, heeft men de losse cilinderkop-
pen teruggeven dankzij ... heel simpel: enkele zaagsneden en men heeft de bougies
geplaatst aan de top van de kop en dit is op deze wijze wat conventioneler. De

bevestiging van de cilinderkop is erg ontoereikend: men heeft gaten gemaakt door de

koelvinnen!, en deze worden gebruikt om een as in dit gat te doen die dient als steun

voor de pennen van de cilinderkop! Knoeiwerk is zeker kenmerkend voor elk
prototype. Men is nog niet in de fase van het esthetisch onderzoek. Belangrijk is op

dit moment of het functioneert.

De motor, uit elkaar gehaald.

Na recente demontage van de motor blijken de maten van de motor anders te zijn
dan die van het ontwerp: boring 60 mm en een slag van 62 mm. Dat geeft in totaal
een cilinderinhoud van ongeveer 350 cmr. De kettingkast van de magneetbediening
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Na recente demontage
van de motor blijken
de maten van de motor
anders te zgn dan die
van het ontwerp:
boring 60 mm en een

slag van 62 mm. Dat
geeft in totaal een

cilinderinhoud vau
ongeveer 350 cm3. De
kettingkast van de

magneetbediening
toont sterke gelijkenis
met een stuk van een

MAG, men heeft het
dus niet erg ver ge-

zocht...

I

Links de cilinder vvaarvan de rok is doorboord met 22
gaatjes die uitkomen in het carter. Rechts de zuiger met

dubbele boring (60 en 85 mm) met keerschot (kam op

de zuiger). Ieder deel van de zuiger is steeds fijner
gestreeept van boven naar beneden.

Een Yerbrzend r[iwielgedeelte
De schommel-voorvork is hetzelfde als van het model D uit 1919, of op bepaalde

Terrot wedstrijdmotoren. Ze bezit twee veren boven elkaar. De bovenste heeft een

veel grotere diameter dan de andere (dit in tegenstelling met de Motorettes van voor
de oorlog).
De tank is een balktank, één geheel makend met het frame. De voor- en achterge-

deelten zijn gesoldeerd, de ene op de buis van het zadel, de andere op het T-sfirk van

het balhoofd en op de voorbuis. Stel u de kosten vooÍ van deze wijze van fabriceren

(die is misschien niet vreemd door het feit dat de motor nooit commercieel is

gemaakt...), maar zij is tegelijkertijdopzienbarend vanwege zijn moderne uitvoering:
men schaft de entre-tubetank af, en dat tien jaar voor bepaalde constructeurs! Indian
zou er niet eerder dan in t932 mee komen.
De tank is uitgevoerd met een pomp, om de inhoud onder druk te zetten, want de

brandstofkraan is, nou ja, zoek niet verder,.. . onder de verticale buis van het frame

dichtbij de achterste bougie geplaatst! De voorbuis van het frarne verdubbelt zich om

het mogelijk te maken met twee lange metalen platen de motor te ondersteunen. De

framebuis achter is verticaal, zeker te verticaal om de stevigheid van het geheel te

behouden. Trouwens de bovenste soldeernaad is bezweken tijdens de testen want het

is haastig hersteld. De uitlaat wordt niet meer op de traditionele wijze gemaakt, de
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expansiepot is precies onder de motor geplaatst en heeft een zeldzaam gebruikte

vorÍn en loopt verder via de as van de voetsteunen.

'$,' ,,, ''
,*

Op de motor, die hier is voorgesteld, is de versnellingsbak niet origineel en we

weten hier verder niets van. De overbrenging loopt via een ketting, en het achterwiel
is uitgerust met twee flensgroeven die dienen voor de twee remmen. Onder de

bagagedrager, aar iedere zljde van het wiel is een plaats gereserveerd voor de

reserveband-beschermers. Het zadel is tamelijkgroot en erg klassiek. Een rond
gevormde gereedschapkist is bovenop de tank geplaatst, tussen de armen van het

stuur, wat een eenvoudige toegang geeft tot de gereedschappen. Hier is ze dus, in de

staat zoals zij is teruggevonden, deze buitengewone motor die we slecht hebben

kururen plaatsen in het aanbod van Terrot.
We gaan nietteminproberen een hypothese op te stellen die waard is voor wat hij
waard is, maar die misschien de verdienste zal hebben om de discussie te lanceren

over het raadselachtige model C ...

En was dit het model C ??
Men zegt dat Terrot zijn motoren varnf 1919 aanduidde met de letters A tot en met J
maar men kan tegelijk constateren dat er êén letter ontbreekt in de chronologie
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volgens de methode van Terrot. Punt is^het model C! De catalogus van 19L9 toont
het model B en de tweecilinder 500 cm3 als model D; de ultieme ontwikkeling van
de Motorette No.3. Dan het mysterie: Waarom is men een letter versprongen? Men
is geneigd te denken dat de motor die hier is gepresenteerd, het model C zou kunnen
zijn. Van de ene kant correspondeert het jaartal met die van de catalogus, en van de

andere kant ontbreekt het model, volgens ons, misschien alleen omdat de in het
programma geplande motor van de firma uit Dijon is mislukt, kort voor het in de

handel brengen.
Or.z;e tweecilinder tweetakt zou de leegte goed hebben kunnen opvullen aldus meneer

Jacques Cuzeau, zoon van Henri. Meneer Defour mompelde nog een andere

hypothese met betrekkitrg tot model C. Het zou kunnen zijn dat het een model D

was, maar dan met een traploze overbrenging ("variateur"). Maar dat idee, hoe

aantrekkelijk ook, lijkt ons niet voldoende want de toepassing van een traploze
overbrenging lijkt niet voldoende te zijn om daar een aparte model-aanduiding voor
te rechtvaardigen. Men had in dat geval de "variateur" opgenomen in de lijn van de

opties, zoals dat met name het 't geval was in I9I4. Zie hiervoor van dat jaar de

catalogus op bladzijde 13.

Dus? Model C of niet? Geen enkele hypothese heeft waarde die gestaafd wordt door
een dokument, noch een bewijs. Ons rest voorzichtigheid. Misschien kan eenlezer
het ons verklaren, in wat in orze ogen een mysterie is. We zullen dolgelukkig alle
nieuwe informatie publiceren over dit onderwerp.
Claude Reyrnud.

Uit: Chronicle Moto No 49. Juni 1993 (Dit blad is na een bijna failissement weer opgekrabbeld uit het

niets en komt nu in krant-vorm -kleurendruk- weer één keer per maand uit)

Het mysterie Harlette

Van een vriend kreeg ik uw
blad "Un Peu du Tout"
onder ogen, waarbij mij het
artikel Franse Dollars opviel
als een zeer goed verhaal.
Doch als lid van de PCI\-
Puch Club Nederland wilde
ik even reageren op de
Harlette.

Vert.: P. Jonkrnan

Terecht, de Amerikaanse motoffiets was zeer
geliefd ín Frankrijk in die jaren, vooral de

Harley Davidson.
Maar een Fransmnn kennende was de Franse
Harley al snel geboren in de vorm van een René

Gillet du Paris, tnaar dit terzijde.
In de hele geschíedenis van Harley Davidson is
altijd gebrek geweest aan een motoffiets in de

líchte klasse, vooral tn Europa, waar deze

motoren erg ín trek waren, gezien de omstandig-
heden.

Ook na WO il ging deze fabriek de DKW RT'
125 kopiëren, deze lauam als lighnueight Harley
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Davidson op de markt. Ook BSA mnakte dankbaar gebruik van dit ontwerp ín de

vormvan de BSA Bantam 125 cc.

In de 60'er jaren lcwam Aermncchí aan de beurt en er stond ook Harley Davídson op

de tank.
Zo ziet u tnoar dat een motorfiets-fabrikant furore kan mnken met een ontwerp van

anderen. Zo ook bij Puch, waar de zaken ook niet zo goed gingen in de 20'er iaren.
Daar ltep ook een Harlette van de band en wel het type 175, de Puch 175 Touren-

mnchine. (1925-1927) Een citaat uit die jaren als"Harlette" ein Export-Erfolg: Die
Puch Motorrr)der Type-175. Men gíng zelfs zover dat de beliiníng overeen kwam met

die van de Harley Davidson JD-modellen. Ook de tankdoppen waren identiek. Deze

motoren liepen vooral tn ItaIíë en Frankrijk en naar ik meen heeít de firmn Geco-

Paris de import ter hand genomen. Daar deze Harlette sotrs opduikt, volgen hier

enkele gegevens:

Motor met dubbel-zuiger en asymmetrisch stuurdíagram.
Motornummers: 22001-25500
Boring x slag: 40/70 mm

Cilinderinhoud: 175 cc

Vermogen: 3 p.k. bii 3000 tpm
Magneet: Bosch FB Ic
Voorontsteking: I0 mm

Carburateur: Zenith 15 HK
Vliegwiel: Uitwendig
Transmissie: Ketting
Gewicht: 75 ks.
Benzínetank: Twee heffien, het rechter deel met olietank.

Volgens de mij ter díenste staande gegevens bestond de produktie van de Harlette
Motos-Geco uitsluitend uít één-cilindeïs, zowel twee als viertakt-motoren.

Daar uw club toegespitst is op Franse Motoren, leek het mij leuk even te reageren

over de Franse Harlette. Maar er bestond dus ook een Oostenrijkse (Puch-)variant,

welke in Frankríjk erg gelíefd was.

Mocht er binnen uw vereniging zo'n dubbelzuiger aanwezig zíjn, zou ik gaarne

kontakt met hem/haar hebben.

Met Puch-groeten,

Gerrit de Bruyn, Tel. 05769-1309.
Hoog Soeren 66-3, 7346 AD Hoog Soeren.

Frits Linde geeft op de bladzijde hiernaast zijn reaktie:
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Beste redactie,' Arnhem 940201

Ja, dat is me wat met díe Harlette. Het is namelijk erg ingewikkeld en niet alles is
duidelíjk. Ik denk dat het nooít meer helemaal boven water te halen ís. k doe hierbii
een poging.
Het begínt met Ets Goode et Cie, 32-34 Rue Pierret à Neuilly, ímporteurs van Harley
Davidson. Nu was dat aanbod nogal eenzijdig, groot en zwaar. En dat terwiil in
Frankrijk juist líchte motoren erg populnir waren. Om ook ltchtgewichten te kunnen

Ieveren, werd Harlette geschapen en als eerste Harlette verscheen een "pétrolette" op

de Salon van 1923. Pétrolette was toen de brontfietscategorie. De Salon werd altiid
in het najaar gehouden en toonde de modellen voor het volgend iaar. Die Harlette

met 125 cc P.S. ínbouwmotor was dus het model voor 1924. De stylíng was erg

Harley-achtig, van voorvork tot tankvorm (ook twee helften die tegen elkaar gebout

waren en oppervla)<kig op een zadeltank leek) en beschtldering. Het heette de

Harlette type A, en werd van 1924 tot 1926 geleverd.

Ook al in 1924 verscheen volgens ltaliaanse bron een nveede Harlette, dit keer met

Puch dubbelzuigermotor, van L.M. Persoonlijk, gezien de moderner styling, líikt mii
dit eerder een 1925 model, geintroduceerd op de najaarstentoonstellingen van 1924.

Typisch is wel, dat waar Puch dít blok awd vooroverhellend inbouwde, de Harlette
de cilinders rechtop inbouwde. Overigens was Harlette niet de enige gebruiker van

dít blok. Opvallend is, dat toen Puch de zwaardere 175 ging bouwen, zij deze

copiëerden van de Harlette 125! Dít níeuwe model kreeg ook Harlette op de tank,

buiten Oostenrijk en gebruikte daarbíj zeft de originele Puch voorvork! In 1926

verscheen het op de Franse mnrkt. Harlette zou toen de export-naam van Puch

geweest zíjn.
In 1926 werd de produktie van Harlette ín Frankrijk overgenomen door de fabriek J.

et H. Gerkinet & Cie Jeumont (Nord) en ze heetten vanaf toen Harlette-Geco. Naast

Puch en P.S. werden ook andere ínbouwmotoren gebruikt, zoals L.P.L., 175 cc

tweetakten en Zilrcher twee- en víertaktmotoren.
In 1927 werd Harlette-Geco opgekocht door Gillet. Dat was niet René GtIIet, tnaar

Gillet-Herstal uit België. Nog een aantal jaren gebruikte Gillet de merknaam Geco-

Herstal voor hun eigen motoren, tnnar toen ze in 1929 de Bol d'Or wonnen onder

hun eígen naam, víel definitief het doek over Harlene in 1930.

Met vriendelijk groeten,

Frits Linde
P.S. Ik zal jullíe club toetreden en een dezer dagen zal ik de redaktie ook een artikel
sturen over de eerste Dollar, het model L, waarvan ik zelf een exemplaar heb.
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14 mei
14 mei

L6 april 1994
le toerrit voor franse motoren.
Notter (gemeente Wierden)
Voor inschrijving: zieblz. 30 + 3I

Een willekeurige greep uit de toer- en beurzenkalender

16 april Ruilbeurs Barneveld
24 april Horse Power Run
7-8 mei Sorgues'94 (Bourgogne). Motos avant l9t4 et entre tubes + bourse

d'echanges. Aanbevolen door kenners. (Ong. 700 krn van Utrecht)

Stoomfestifal Almere-Haven
Oldtimer Elfsteden Rally

20124 mei Windmolenrallylbbenburen
14 aug. Eerbeekrit
I9l2l ary. Luik-Nancy-Luik
27128 aug. Int. Hengelo Rally
24 sept. Assen onderdelenmarkt
12 nov. Onderdelenbeurs Barneveld
Meer informatie: P. Jonkman 055-220327 of de VMC kalender in het VMC-blad van

dec. 1993 (No. 357)

12 november 1994
Bijeenkomst 11.00 uur
Leden van de Club voor Franse Motoren kunnen elkaar weer ontmoeten (als alles

goed loopt) in het café van de sporthal, dicht bij de ingang van de beurs.
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Davidson op de markt. Ook BSA mnakte dankbaar gebruik van dit ontwerp ín de

vormvan de BSA Bantam 125 cc.

In de 60'er jaren lcwam Aermncchí aan de beurt en er stond ook Harley Davídson op

de tank.
Zo ziet u tnoar dat een motorfiets-fabrikant furore kan mnken met een ontwerp van

anderen. Zo ook bij Puch, waar de zaken ook niet zo goed gingen in de 20'er iaren.
Daar ltep ook een Harlette van de band en wel het type 175, de Puch 175 Touren-

mnchine. (1925-1927) Een citaat uit die jaren als"Harlette" ein Export-Erfolg: Die
Puch Motorrr)der Type-175. Men gíng zelfs zover dat de beliiníng overeen kwam met

die van de Harley Davidson JD-modellen. Ook de tankdoppen waren identiek. Deze

motoren liepen vooral tn ItaIíë en Frankrijk en naar ik meen heeít de firmn Geco-

Paris de import ter hand genomen. Daar deze Harlette sotrs opduikt, volgen hier

enkele gegevens:

Motor met dubbel-zuiger en asymmetrisch stuurdíagram.
Motornummers: 22001-25500
Boring x slag: 40/70 mm

Cilinderinhoud: 175 cc

Vermogen: 3 p.k. bii 3000 tpm
Magneet: Bosch FB Ic
Voorontsteking: I0 mm

Carburateur: Zenith 15 HK
Vliegwiel: Uitwendig
Transmissie: Ketting
Gewicht: 75 ks.
Benzínetank: Twee heffien, het rechter deel met olietank.

Volgens de mij ter díenste staande gegevens bestond de produktie van de Harlette
Motos-Geco uitsluitend uít één-cilindeïs, zowel twee als viertakt-motoren.

Daar uw club toegespitst is op Franse Motoren, leek het mij leuk even te reageren

over de Franse Harlette. Maar er bestond dus ook een Oostenrijkse (Puch-)variant,

welke in Frankríjk erg gelíefd was.

Mocht er binnen uw vereniging zo'n dubbelzuiger aanwezig zíjn, zou ik gaarne

kontakt met hem/haar hebben.

Met Puch-groeten,

Gerrit de Bruyn, Tel. 05769-1309.
Hoog Soeren 66-3, 7346 AD Hoog Soeren.

Frits Linde geeft op de bladzijde hiernaast zijn reaktie:
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Beste redactie,' Arnhem 940201

Ja, dat is me wat met díe Harlette. Het is namelijk erg ingewikkeld en niet alles is
duidelíjk. Ik denk dat het nooít meer helemaal boven water te halen ís. k doe hierbii
een poging.
Het begínt met Ets Goode et Cie, 32-34 Rue Pierret à Neuilly, ímporteurs van Harley
Davidson. Nu was dat aanbod nogal eenzijdig, groot en zwaar. En dat terwiil in
Frankrijk juist líchte motoren erg populnir waren. Om ook ltchtgewichten te kunnen

Ieveren, werd Harlette geschapen en als eerste Harlette verscheen een "pétrolette" op

de Salon van 1923. Pétrolette was toen de brontfietscategorie. De Salon werd altiid
in het najaar gehouden en toonde de modellen voor het volgend iaar. Die Harlette

met 125 cc P.S. ínbouwmotor was dus het model voor 1924. De stylíng was erg

Harley-achtig, van voorvork tot tankvorm (ook twee helften die tegen elkaar gebout

waren en oppervla)<kig op een zadeltank leek) en beschtldering. Het heette de

Harlette type A, en werd van 1924 tot 1926 geleverd.

Ook al in 1924 verscheen volgens ltaliaanse bron een nveede Harlette, dit keer met

Puch dubbelzuigermotor, van L.M. Persoonlijk, gezien de moderner styling, líikt mii
dit eerder een 1925 model, geintroduceerd op de najaarstentoonstellingen van 1924.

Typisch is wel, dat waar Puch dít blok awd vooroverhellend inbouwde, de Harlette
de cilinders rechtop inbouwde. Overigens was Harlette niet de enige gebruiker van

dít blok. Opvallend is, dat toen Puch de zwaardere 175 ging bouwen, zij deze

copiëerden van de Harlette 125! Dít níeuwe model kreeg ook Harlette op de tank,

buiten Oostenrijk en gebruikte daarbíj zeft de originele Puch voorvork! In 1926

verscheen het op de Franse mnrkt. Harlette zou toen de export-naam van Puch

geweest zíjn.
In 1926 werd de produktie van Harlette ín Frankrijk overgenomen door de fabriek J.

et H. Gerkinet & Cie Jeumont (Nord) en ze heetten vanaf toen Harlette-Geco. Naast

Puch en P.S. werden ook andere ínbouwmotoren gebruikt, zoals L.P.L., 175 cc

tweetakten en Zilrcher twee- en víertaktmotoren.
In 1927 werd Harlette-Geco opgekocht door Gillet. Dat was niet René GtIIet, tnaar

Gillet-Herstal uit België. Nog een aantal jaren gebruikte Gillet de merknaam Geco-

Herstal voor hun eigen motoren, tnnar toen ze in 1929 de Bol d'Or wonnen onder

hun eígen naam, víel definitief het doek over Harlene in 1930.

Met vriendelijk groeten,

Frits Linde
P.S. Ik zal jullíe club toetreden en een dezer dagen zal ik de redaktie ook een artikel
sturen over de eerste Dollar, het model L, waarvan ik zelf een exemplaar heb.
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14 mei
14 mei

L6 april 1994
le toerrit voor franse motoren.
Notter (gemeente Wierden)
Voor inschrijving: zieblz. 30 + 3I

Een willekeurige greep uit de toer- en beurzenkalender

16 april Ruilbeurs Barneveld
24 april Horse Power Run
7-8 mei Sorgues'94 (Bourgogne). Motos avant l9t4 et entre tubes + bourse

d'echanges. Aanbevolen door kenners. (Ong. 700 krn van Utrecht)

Stoomfestifal Almere-Haven
Oldtimer Elfsteden Rally

20124 mei Windmolenrallylbbenburen
14 aug. Eerbeekrit
I9l2l ary. Luik-Nancy-Luik
27128 aug. Int. Hengelo Rally
24 sept. Assen onderdelenmarkt
12 nov. Onderdelenbeurs Barneveld
Meer informatie: P. Jonkman 055-220327 of de VMC kalender in het VMC-blad van

dec. 1993 (No. 357)

12 november 1994
Bijeenkomst 11.00 uur
Leden van de Club voor Franse Motoren kunnen elkaar weer ontmoeten (als alles

goed loopt) in het café van de sporthal, dicht bij de ingang van de beurs.
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Spaken en nippels
Velgen en naven
Bewerken, inspaken en centreren

Er is niet alleen geduld nodig bij het werken aan gespaakte wielen. Er is ook rust en

een systematische aanpak noodzakelijk.

Natuurlijk is de verleiding groot om met de kniptang de totaal verroeste spaken weg

te knippèn en samen met de onbruikbaar geworden velg op de schroothoop te gooien.

De nieuwe onderdelen zijn immers toch op voorraad. Deze methode kan wel leiden

tot uren- of zelfs dagenlang ptzzelenen zweten om de naaf weer in de velg te

krijgen. Om dit te voorkomen luidt het toverwoord: meten. (Oftewel: "Meten is

weten", zoals mij op de MTS al is geleerd.)

Het wiel wordt op een vlakke ondergrond gelegd (dik multiplex of spaanplaat van 80

x 80 cm ) zodat de afstand van buitenkant van de naaf tot de velg goed gemeten kan

worden. Meet dit op meerdere plaatsen om te controleren of de velg misschien

vervormd is.

Op de onderplaat kan ook de positie van het ventielgat in de velg en een vast

màrkeerpunt op de wielnaaf aangegeven worden om zo later de juiste beginpositie te

keruren. Vergeet ook niet te noteren welke zïjde van de naaf naar boven of naar

onder wijst.
De volgurde tekening heeft het spaakpatroon als onderwerp, zodat vastligt welke

boring ln de naaf overeenkomt met welk gat in de velg. Als uitgangspunt is hier

logi scherw ijze het ventielgat genomen.

le herirur.iing aan het verloop van twee of drie spaken, aan elke kant, helpt bij het

later inspaken.
In ieder geval moet de spaaklengte en de vonn en hoek van de spaakkop bekeken

worden. Let op de manier waarop ze uit de naaf komen (van binnenaf of van

buitenafl
Het kan geen kwaad om een paar foto's van het oude wiel te maken om zo de

spaakpositie en volgorde vast te leggen. Daar er nog wel eens een tijd tussen het

demonteren en opnieuw inspaken zit, (bijvoorbeeld als de velgen moeten worden

gespoten en/of gebiest) kun je beter teveel vastleggen dan te weinig.

Àrr O. nieuwe spaken en nippels nog voorradig zijn kun je de oude verwijderen met

een kniptang. Raadzaam is toch om van elke variant er één heel uit te halen om zo

de nieuwe te laten maken enlof te controleren.

Als de spaken opnieuw bewerkt moeten worden is rntuurlijk voorzichtigheid geboden

bij het uitspaken.
Van oorsprong galvanisch veredelde spaken en nippels af te slijpen en van een nieuw

laagje chroorn-of nikkel te voorzien, loont zich eigenlijk niet. Meestal zijn nieuwe
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spaken niet duurder en de veiligheid (lees stevigheid) speelt hierbij natuurlijk ook
mee.

Spaken die alleen opnieuw gelakt moeten worden kunnen eerst ontroest worden en

dan om te spuiten aan een draadje worden opgehangen. Ook kan een serie spaken

met hun schroefdraden in een voorgeboorde plank worden gestoken. Een verroeste

stalen velg opnieuw laten verchromen kan een dure grap zljn. Eerst moet de velg
gestraald worden, daarrn zullen de overgebleven chroomplekken galvanisch

verwijderd moeten worden. Geen slijper of polijster verheugt zich op velgen die

voorbereid moeten worden voor het verchromen. Door al zljnbollingen en gaten is

het een "weldaad" voor een polijstschijf.
Als een nieuwe velg te verkrijgen is, is dit ook hier een makkelijker en veelal
goedkopere weg. (Ben ik blij met de gespoten velgen op mijn Gnóme & Rhóne: Note

vertaler)
Nieuwe lagers zijn in de meeste gevallen noodzakelijk bij de restauratie. Bij
standaard lagers loont het zich niet om ze uit te spoelen, te drogen en met een loep

te inspecteren.
Gewoon nieuwe kopen, het liefste nieuwe, die tweezijdig afgedichte types. Voor de

ombouw van gedeelde lagers of uitgelopen naven wil ik verwijzen rnar het artikel
van Meindert de Jong in Nieuwsbrief 9: "Ombouwen van wielnaven rnar kogella-
gers". Losse kogeldes zijn naar mrjn ervaring nog prima te krijgen bij de fietsenma-

ker, als dit nodig is.

Als de motor alleen als museumstuk of als hij alleen gebruikt gaat worden voor
kleine ritjes, kunnen ook oude maar goed ogende lagers nog wel benut worden. In
andere gevallen: Vervangen!
Natuurlijk moeten ook wielnaaf, steekas en de remtroffinel (al of niet in een

aluminium behuizing gekrompen) vrij zijn van beschadigingen. Let ook op de

kwaliteit van de schroefdraden van de diverse bevestigingen.
O ja, als je remvoering laat "verzolen", meet dan eerst met gemonteerde remschoe-

nen hoe dik het materiaal maximum mag wezen ten opzichte van de remtrommel om

later problemen te voorkomen.

Nu het inspaken: Als je bij het demonteren van het oude wiel nauwkeurige

aantekeningen gemaakt hebt, zul je bij het inspaken weinig uitzoekproblemen te

hebben. Samen met je aantekeningen heb je alleen nog tijd en verstand nodig.

Leg de naaf op de vlakke onderplaat en leg de velg op de juiste hoogte met behulp

van vulblokjes op vier plaatsen (deze blokjes hebben de hoogte welke aan het begin

aan het oude wiel gemeten is) Fixeer met klosjes de velg op de vulblokjes, zodat

deze vastligt. Nu is de afstand van de rnaf tot de zijkant van de velgrand weer

coffect ingesteld. (dit om zowel voor- als achterwiel weer te laten sporen)

De nieuwe of opnieuw gelakte spaken kurmen nu ingeregen worden, in het patroon

zoals, u raadt het al, voorheen op papier vastgelegd is. Let op welke spaken met

welke lengte en kop binnen- of buitenom liggen. De naaf met de loshangende spaken
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wordt nu op de plaat in de velg gelegd en de spaken worden uitgelegd. (Tip: Om

krassen in gelakte velgen te voorkomen, doe om de draadeindjes een stukje

fietsventielslang of iets dergelijks)
Nu is het dus eert zaak van geduld, rust en een beetje verstand. Een blik op de

boringen van de velg leert ons dat hij -of voor een naar binnen- of -voor een naar

buiten gerichte spaak- gemaakt is.

Hoe smaller de velg en rnaf, hoe nauwkeuriger je moet kijken, maar onderscheid

blijft er altijd.
Met het inspaken van de velg wordt, aan de hand van de schetsen, meestal begonnen

bij het ventielgat. Al snel valt op dat de afstand (aantal gaten in de velg) tussen

binnen en buiten lopende spaken altijd gelijk moet zijn. Als je begint met het

inspaken van de buitenom spaken vat één zijde (elke geplaatste spaak wordt
vastgezet met een opgedraaide spaaknippel), dan volgen daarna de birurenom lopende

spaken. Misschien lukt het niet meteen de eerste keer, maar neem er dan nog eens de

tijd voor. Zittenalle spaken correct, dan kunnen de nippels met de hand vastgedraaid

worden, daarrn met een nippelsleutel (of beter een schroevedraaier) verder
gespannen.

Belangrijk is dat elke nippel op dezelfde manier aangedraaid wordt, het beste is

steeds een kwart slag en niet de ene na de andere maar die op tegenover liggende

zijde in de velg.
Een beede gevoel komt er wel bij kijken. Gelijke spaakspanning wordt verkregen

door met de schroevedraaier tegen de spaak te tikken. Hoe groter de sparuring, hoe

hoger de toon.
Omdat de wielnaaf en de velg op de onderplaat en de klosjes liggen kan bij het

spannen de hoogte- en zijdelingse sparuring, althans grof, gecontroleerd worden. Met
enige zorg kan op deze manier de slag van het gespaakte wiel tot op één of op twee

millimeter gebracht worden, genoeg voor menige veteraan.

Als het nog beter moet, dan kun je met een meetklokl de hoogte- en zijdelingse slag

nog terugbrengen tot op een paar tienden, maar de tijd die daar voor nodig is, staat

niet in verhouding met het resultaat.

Das Motorrad Classic 4l9I Hausaufgaben Teil 12

Vrije vertaling J.C. Dragt.

Nieuwe leden:
Ted Swaalf, Luc Moris, A.J. van Barneveld, Joop Basten,Ben Polman,Frits Linde

lEen meetklok is niet persé nodig. Inklemmen in de bankschroef
van de as (met aluminium in de bekken) en een instelbaar meetpunt langs

de velg geeft een goed resultaat. Ik gebruik als meetpunt een oud
boorstatief die horizontaal en vertikaal bewogen kan worden.
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dverteer ook voor kleine zaken. Kleine onderdeeltjes zijn snel en goedkoop per post op te sturen en

anderen zijn geholpen. Aarzel niet!

Gevraagd:
Remankerplaat voor achterwiel Terrot ETD I25 cc 1952. Een heel achterwiel is

natuurlijk ook welkom! Wie kan mij hier aan helpen? Ted Swaatf 023-333138.

Te koop:
Terrot-boek Toutes les Terrots Claude Reynaud. Dit boek geeft v2,,8 kg leesplezier

en is het kopieëren echt niet waard. Voor f 150,: heeft u ook dit verplichte nunmer
in uw huiskamer. (Dit is incl. verzending) Voor een tiende minder moet u hem zelf
op komen halen of een andere afspraak maken.

P. Jonlanan055-220327

Te koop:
0-vet voor de versnetlingsbak. Speciaal voor tandwielkasten. Per bus f 10,-/kg.
Ongedoopte motorolie SAE-30 met asloze verbranding. Speciaal voor oude

voertuigen. f 30,:/5 liter.
Paul Jonlan an 05 5 -220327

Te koop:
Oude bougiekabel ongebruikt en oud. Gevlochten stoffen mantel met een goed

geïsoleerde binnenmantel. f 2,50 p/m. (Per cm te koop; de lengte opgeven)

P Jonkrnan055-220327

Rétromobile L994
Als sommige mensen er toch al van overtuigd zrln datje prettig gestoord bent, kan

een bezoek aan Parijs om een beurs te bezoeken er ook nog wel bij. Wel onder
begeleiding,want de dames gingen ook mee.
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Eerst iets over de reis ernaaÍ toe, welke zeer voorspoedig en snel verliep want als

onze voorzitter eenmaal een gaspedaal onder zrjn voet heeft kan niets hem meer

stoppen.
Met honderd, honderd-en-tien snelden wij circa 6Vz uur voort over Nederlandse,

Belgische en Franse wegen, wat bij ons in de buurt van de Franse grens nog de

opmerking losmaakte dat wij nog wel een clublid kennen die waarschijnlijknu al,
ingericht in een Parijs hotel, 2 uur op de beurs zou hebben rond gelopen. Het tempo

mocht de pret echter niet drukken en om een uur of drie waren wij, na een hotel
gezocht te hebben, op de Rétromobile beland. Deze was de eerste dag tot tienuur 's

avonds open. Nu moet ik erbij vertellen dat dit gebeuren niet alleen voor tweewielers
gereserveerd is, ook multi-wielenzijn welkom als ze maar oud en/of apart zijn.
Mits je gevoelig bent voor alle facetten van techniek is het auto deel van de beurs

zeker de moeite waard.De grote Franse clubs zijn aanwezig en ook de fabrieken
(Rernult, Citroen) presenteren hun oude voertuigen.
Opvallend veel Bugatti's in alle soorten en staten worden getoond en samen met de

sjieke stands en de even sjieke standhouders een boeiende belevenis.

Naast bijzaken als speelgoed,auto- en wijnverkopers was een behoorlijk gedeelte van

de beurs ingericht voor motorfietsen, met als centraal punt een prachtige tentoonstel-
ling van bijzondere Franse motoren. (V-twins van diverse merken en een Dollar vier-
cilinder)

Ikzelf heb enige tijd met de president (voorzitter) van de Amical des motos Gnóme

& Rhóne gesproken, daar ik lid ben van deze club, is dit een prachtige gelegenheid

om deze mensen te ontmoeten.

Op de stand van de Club du Motocyclettiste lagen vele, door hen gefabriceerde

produkten: knierubbers, handgrepen, uitlaten, bochten en zelfs truien met het Terrot-
logo erop. In een aantal stands met losse onderdelen, welke bijzonder schoon zijn,
lagen nog de nodige leuke zaken waarvoor je overigens niet speciaal naar deze beurs

hoeft. Je moet het net kunnen gebruiken, maar dat geldt voor elke beurs.

Interessant zijn de verkrijgbare boeken, meestal op motorgebied een gelimiteerde

uitgave en in het Frans, maar erg informatief.

Ik heb voor mezelf een boek over het restaureren van oude motorfietsen gekocht,

niet goedkoop maar wel speciaal gericht op Franse motoren. Voor de eigen hobby

hebben wij een klos elektriciteitsdraadmet een fraai oud uiterlijk, samen met kabel-

kous in enkele maten aangeschaft.

Dit materiaalzieje in Nederland amper, maar wordt blijkbaar in La France nog
gemaakt.

Hierbij wou ik het laten. De rest van het verhaal, nog twee dagen in Parijs, is meer

geschikt voor de huiselijke kring. Maar ik kan u verzekeren dat wij ons niet verveeld
J.C.Dragt
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Toerritr voor Franse motoren
Zaterdag 16 april 1994

Notter (gemeente Wierden)
Y eruameltlj d : 1 2 .00 uur.

Deelnemer: f 10,00; Begeleider f 7,50

Deelname alleen door voorinschrijviog*. H.t aantal deelnemers/begeleiders is

beperkt. Ledenllezers van onze nieuwsbrieven en alle andere franse motorbezitters

zijn als deelnemer welkom! U wordt ingeschreven op volqorde van betaling.

Vol is vol!

Organisatie-comité:
G. Pyffers Toerrit + Accommodatie.
P. Jonkman Administratie en Informatie. Telefoon: 055-220327

We worden uitgewuifd door de burgemeester van onze motorvriendelijke startge-

meente Wierden.
Na afloop zal iedere deelnemer een oorkonde krijgen.
Andere personen zonder motor kunnen zich wel opgeven als "belangstellende".
Voor f 7.50 wordt u dan ook eoed verzorgd op die dae. Doe deze aanmeldine bii
voorkeur telefonisch bij Paul Jonkman.

Er is een bezemwagen en een zorgvuldig uitgezette toerrit van2 x 25 lan. We rijden
uitsluitend over kleine verharde weggetjes door landelijk gebied. Er is geen enkele

vorm van competitie tussen de deelnemers. Er is voldoende (bewaakte) parkeerruimte

aanwezig voor auto's en aanhangers.
Voor de rit, tijdens de pauze van de rit en rn de rit zal het u aan niets ontbreken.

Het lunch-pakket kan thuis blijven.

We stellen elke inschrijver schriftelijk op de hoogte van de startplaats, een platte-
grondje hoe je er moet komen en dan knjgt u ook de laatste informatie. U zorgt zelf
voor verzekering en belasting.

1 Het regelen van een aansprakelijkheidsverzekering is (nog) niet rond. Daar
\ile geen club zijn in de zin van de wet is het regelen van een verzekering lastig.
Niemand kan u verbieden voor eigen risico te gaan rijden. Zorg dan wel dat uw
papieren perfekt in orde zijn. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade, in welke vorm dan ook.
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Wijze van inschrijving:
Telefonisch: 055-220327
Schriftelijk: P. Jonkrnan, Zwolseweg 35,7315 GG Apeldoorn.
Vermelding: . Naam deelnemerlnaanbegeleider,

Volledig adres van de deelnemer,
Merk en type motorfiets.
(Evt. bijzonderheden van de motorfiets)

Wijze van betaling:
Bank: 45.31.08.652
Postgiro: 34.94.921
Op rnam van: P. Jonlanan, Apeldoorn
Onder vermelding van: Toerr\t 1994.

n 
In verband met de gekozen lokatie en de voortreffelijke (voedsel-) voorzieningen is het onmogelijk op

het laatste moment inschrijvers te accepteren. De sluitingsdatum voor inschrijving is 20 maart 1994.

Nabestellingen van oude nieuwsbrieven

f 4,00 per stuk. (3 voor f 10,00)

Te bestellen bij de naul jontr<man onder vermelding van de gewenste numÍners.

De nummers 1 , 2 en 3 zijn niet meer leverbaar.

Leverbaar zijn 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11

De boekjes worden overgemaakt als het geld is overgemaakt bij de penning-

meester onder vermelding van de gewenste runmers.
(Deze prijzen zijn incl. verz.kosten)

Er zijn artikelen (vertaling) over:
Terot 350 cc zijklippers met blinde boiing (11 b[2. n,z})*

Terrot I75 cc type "L" (I4blz. f 2,80)

Exclusief verzendkosten
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Een restauratieverhaal

Op een goede dag zag ik een advertentie van
VADAM-banden in Hattem bij Zwolle. Hij had

een grote keus in banden met de maat van mijn
machine. Dus... Marie-José even enthousiast
gemaakt en daags daarna gingen we, elk met
eer^ zwaar wiel onder de arm, de bus in, over-
stappen op de trein naar Zwolle, met de bus

naar Hattem. We konden mooie, wat nostalgi-
sche banden kopen. De wielen waren nu wel
heel wat zwaarder geworden. De bus naar

Apeldoorn (niet meer naar Zwolle terug) was

een uurdienst en we hadden bij het afrekenen
nog maar een paar minuten over. De banden-

man bedacht zich geen moment, gooide de

wielen achter in de auto, en reed als een gek

naar de bushalte. De bus reed net voorbij. Geen

nood, want de bandenman gaf weer gas, reed de

bus voorbij en ging bij de volgende halte op de

weg staan met de auto. Met wielen en al de bus
in natuurlijk, maar de buschauffeur was niet zo

vriendelijkmeer. Voordat we konden zitten trok
hij snel op. Je kunt je voorstellen hoe dat verder ging.

Wim stond weer eens op een Barneveldse beurs en had er een prachtige oude

koplamp liggen. Hij was helemaal in orde. Even schuren, spuiten, de reflector
poetsen en hij was weer als nieuw. Maar op geen enkele beurs daanta was een

passende gloeitamp te koop. Ik ging daarom weer eens naar de sloop en vond een

modernere, redelijk passende fitting in een oud model Fort Escort. Die heb ik
pasgemaakt en ingebouwd. Nu kan er een moderne 6 Volt duplolamp in de oude

schijnwerper. Ik vond daar ook een mooie oude schakelaar uit oude voorraden uit het

Oostblok.
De achterlarnp kocht ik bij Ben. Het is een aardig gevallede dat erg op de originele
larnp lijkt. Een klein rond lampje dat wat koddig achterop zit.

Thuis had ik al een moderne kilometertellerliggen met een gewone moderne

aandrijving aan het voorwiel. Maar als je dan op Vehikel Wim tegenkomt en je ziet

bij hem, onder het praten een oude kilometerteller liggen met wormwieldes in de

aandrijving bij het wiel en daaraan een tandwiel dat aangedreven wordt door een

groot tandwiel dat aan de spaken van het voorwiel vastzit en een kabel die eruit ziet

als een doucheslang, dan is even later je budget van die maand op.
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Het klokje dat daarbij hoort heb ik voorzichtig uit elkaar gehaald, goed schoon-

gemaakt, en weer in elkaar gezet. Het werkte weer goed. Het is een erg oud klokje
van het "wekker"type, dat wil zeggen het heeft een echt uurwerk met een rateltje.

Niet een moderne met een ronddraaiende magneet. Dit klokje tikt bij het wegrijden
de wijzer steeds een stu$e verder en ga je langzarrer rijden, dan tikt het uurwer$e
de wijzer weer met schokjes terug. Als je plotseling stopt, bijvoorbeeld als het wiel
plotseling blokkeert, dan blijft de wijzer op de laatst aangegeven waarde staan, tot
het wiel weer in beweging komt. Het zwaar verroeste huis het ik afgeslepen en zwatt
gelakt.

De aandrijving van de kabel van de kilometerteller gaat met een apparaatje met twee

recht op elkaar staande wormwieltjes. Deze zittenin een zinken huis. Het viel bij de

montage in vele stukken uiteen , een duidelijk geval van zinkrot. Dan toch maar de

moderne klok gemonteerd? Gelukkig bracht het toeval me weer bij Ben. Hij had nog

zo'n apparaatje , precies hetzelfde, echt fabrieksnieuw, ook van zink en uit dezelfde

tijd. Hoe was het mogelijk. Ik mocht het kopen en het pronkt nu op mijn Terrot,
naast mijn voorwiel. De dikke doucheslang was aardig verroest. Ik heb daar een

zwarte krimphoes overheen gedaan rndat ik hem in het vet gezet had. Die hoes doe

je er los overheen, zet de fóhn erop en hij krimpt strak om de kabel heen. Ze zijn
verkrijgbaar bij de computeruaken en dienen ervoor om losse kabels te bundelen.

Nu was ik aan de remmen en de kettingwielen toe. Natuurlijk was alles grondig

versleten. De schoenen behoefden alleen maar nieuwe voeringen. Erg zachte

voering, zoals Robert mij had aangeraden. Dan zouden de trommels minder slijten.

Robert maakte voor mij prachtige nieuwe kettingwielen door om het hart van de

oude tandwielen nieuwe tandkransen te krimpen. Ook heeft hij een nieuwe tandkrans

om de achterrem gemaakt.

De duosteps zaten nog op de oude motor. Dat ztjnvan die steunen, die aan de twee

buizen van de achtervork vastzitten. Er zittennu twee nieuwe voetrubbers op. Die
moet je er warm opzetten, heb ik ontdekt. Je kreeg ze er anders niet op.

Bij Ben weer eens langs geweest. Zijn vrouw heeft altijd de koffie klaar of iets van

frisdrank met wat lekkers erbij. Ik heb bij hem op de beurs een duozit gekocht, zo'n
langwerpig zadel en als je erop gaat zitten, dan rekken links en rechts achter twee

lange veren een eindje uit. Hij had thuis ook een leuk 98 cc Terrootje staan, nog

aardig in rode. Maar de centen gingen toen toch maar naar zijn grote broer.

De zadels maken is weer een verhaal apart. Eerst heb ik het zadelframe van de

duozit pasgemaakt. De veren moesten iets verder naar buiten gebogen worden omdat

ze anders niet achter de twee gereedschapskoffertjes pasten. Ik heb toen de bevesti-

gingspunten van de veren nog eens extra vastgelast. De beide frames waren nog
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goed, maaÍ de veren natuurlijk niet meer. Ik heb stad en land afgelopen voor nieuwe

veren, maar die kun je echt nergens kopen. Eerst keek ik naar die vereren die je aan

een tuinhekje vastmaakt. Dan klapt het ding achter je weer dicht. Maar ze bleken te

slap te zijn voor iemand van tachtig kilo. Toen zag ik bij de Superdoe een grote rol
stalen veer liggen. Roestvrij staal en tien meter lang. Die heb ik gekocht en ik
gelijke stukken geknipt. Een gootsteenontstopper! Het duurde uren voordat ik het
harde staal zover kon buigen dat ik overal aan de uiteindenvan de stukjes veer een

haak gebogen had die in de gaades van het frame pasten. Maar alles lukte en toen
Robert het resultaat zag heeft hij het, geloof ik, naar de club doorgesluisd.
De oude mallen over de veren waren van kurk en in nog prima staat. Nu moest er

nog een leren zitlaag komen. Dat was per kilo te koop in een fabriekje voor leren

kleding via mijn werk.

Met een oude naaimachine uit de twintiger jaren heb ik de stukken aan elkaar
genaaid. Je moet dan wel bedreven zijn in patchwork maken. o e oude kunstleren

overtrekken had ik nog bewaard als mal. Alles werd eerst in elkaar gelijmd en

daarna doorgestikt. Ik deed een laagje schuimrubber tussen de oude veermallen en de

nieuwe leren overtrekken. De hele zaak heb ik toen met splitpennen aan het frame

vastgemaakt. Het resultaat is: Twee leren zadels die heerlijkzacht zitten.

De benzinetank heb ik goed uitgespoeld, er zat een lekte in dat ik dicht gesoldeerd

heb. Daarna heb ik hem aan de zijkanten zilver metallic gespoten, voordat de

stickers erop kwamen. De olietank was zelfs nog zilverachtig vanbinnen. De beide

tanks hebben nog de oorspronkelijke, oude vernikkelde draaidoppen.

De standaard brak bij het monteren en rechtbuigen in vele stukken uit elkaar. De

holle gedeeltes waren van birurenuit doorgeroest. Ik ben toen naar het bewuste

konstruktiebedrijf gegaal met de kapotte standaard resten. Daar werden de buizen en

stangen die nodig waren, precies op maat gezaagd. Alles wat ik nog moest doen was

het in elkaar lassen van de onderdelen. De standaard is nauwelijks nog te onderschei-

den van een oorspronkelijke. Mijn zoor- en ik hebben samen op de motor gezeten en

wat gewiebeld, terwijl de machine op de standaard stond. Hij gaf geen krimp.

Bij het uitproberen van de versnellingsbak brak de veer van de kickstarter. Gelukkig

was er maar een klein stukje van de veer afgebroken. Aan het uiteinde van de veer

heb ik een moertje gelast. Daardoor past de schroef die in de as steekt en waar
normaal de veer met een haak achter vastzit. Het werkt allemaal weer goed.

De kettingkast werd los bij de motor geleverd door Ben. HIj zat er eerst niet meer

op. Het ding was onder een biezen zwarte laag gespoten en zag eÍ niet uit. Ik ben
aan het schuren geweest en er kwam een aardige aluminium kast onderuit. Hij was
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toch zoveel beschadigd door gaatjes en oxidatie, dat ik heb geplamuurd heb en

daarna mooi afgeplakt. Later zal tk hem eens laten opknappen en polijsten.

De handels aan het stuur waren nog goed. Ik heb aan de motor niets opnieuw laten
vernikkelen. Wat er nog mooi aitzag, is gepoetst, de rest heb ik geslepen en zwart
gespoten. De machine moet eerst rijden, dacht ik, dan zie ik dat soort restauraties

later wek gebeuren. De handel, zo'r^ omgekeerde, die aan het uiteinde van het stuur
scharniert, is te klein voor mijn brede handen. Daarom heb ik een paar Duitse BMW
handels gekocht, die er net zo uitzien, maar wel iets langer zijn.

De trekstangen van de remmen heb ik zelf opnieuw gemaakt. De oude waren dun
geroest. Het stangetje aar^ de voorrem was een heel gepruts, want die moest aan een

kabel vastgemaakt worden. Logisch dat veel mensen zich hier niet aan wagen en de

stang vervangen door een kabel.

Op een Barneveldse beurs heb ik een bos kabels gekocht. Met alle soorten nippels en

verschillende dikten kabels. Het was een paar lange avonden puzzelen voordat alle
kabels aangesloten waren en de afstelling van de diverse bedieningsorganen goed

was. De achterrem wordt door een pedaal bediend dat aan de linkerkant zit en door
de hak bediend wordt.

Ik ben nu met de elektra bezig. De draden moeten zoveel verschillende kantetr op,

dat een kabelboom maken niet lukt. Dat kon in vroegere tijd denk ik ook niet, omdat

de verlichting in die tijd nog niet standaard was. Het schema uit Nieuwsbrief 7 komt
me nu goed van pas. Ik ben het nauwkeurig aan het naken., Het is één van de meest

beduimelde nieuwsbrieven.

De uitlaatdemper is een oorspronkelijke, maar heeft wat barsten. Die moet ik dus

nog laten lassen.

Verder heb ik het meeste wel in huis om te kurmen monteren. Kettingen al op maat
gemaakt. De V-srnar Ítaar de dynamo kan er al op. De spieën voor de assen van de

kettingwielenmoet ik nog maken. Ik moet nog goede vetten en oliën ziente vinden.
Een nummerbord voor op het voorspatbord heb ik ook al, zo'n mooie met aan de

voorkant TT, zoals nu ook wordt aangeboden in Nieuwsbrief 10.

Zoals ik het nu zie, komt het moment suprème in zicht. Op 16 apnl1994 zou ik er

graag bij willen zijn, met onze Tenot. Rijdend!

Ton Rietbergen
Oktober 1993
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Informatie over de club

Doel: Het verspreiden van kennis over franse motorfietsen, elkaar helpen en

stimuleren en als het kan, er nog wat leuke kontakten aan over houden

ook.
De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer vier keer per jaar.

Inbreng, op wat voor manier dan ook, kan telefonisch, schriftelijk, per gi-

ro, tijdens bijeenkomsten en op dagen van de beurs van Barneveld.
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