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Bij de voorpagina:
Blokrnotor D van Ultima (elders in deze "I-In Peu du Tout" beschreven.) Deze

tekening komt uit een technisch vakblad voor de auto- en tweewielerbranche (Cycle

& Automobile Industriels No 43;26 okt. 1930) Vandaar waarschijÍilijk de gedetail-

leerde opsomming van onderdelen.

1. cilinderkop
2. cilinder
3. carter van de blolanotor
4. voetrem
5. as van de cardan

6. cafter van de conische tandwielen
7. magneet

8. accumulator
9. dynamo
10. behuizing van de tuimelaars
11. tuimelaars van de inlaat/uitlaat
12. wartelmoer van de uitlaat

Redaktieadres en overige inlichtingen:
P. Jonkman, Zwolseweg 35, 7315 GG
Tel. 055-220327 Fax. 05712-76852

13. deksel van de distributie
14. vulplug van het carter

15. rempedaal
17. vulplug van het achtercarter
18. gietstuk van het wiel
19. wiegframe
20. bouten van de ophanging
21. buitenbuis ter bescherming cardan

22 . stalen verstevigingsbalk
23. achterbuis van het frame

24. stangen van het achterspatbord

25. vleugels van het oliereservoir

Apeldoorn.
(o.v.v. P.Jonkman privé)

stuitingsdarum kopij: Uiterlijk maandag 4 september 1995



La Crécelle d'Apeldoorn
Er komt een nieuwe Terrot in 1997
In "Motor" no.13 1995 blz. 9 stond dit goede nieuws te lezen. Het is bijna te mooi

om waar te zljn, vandaar dat ik het uitgebreide artikel in zijn geheel overneem:

Peugeot is achter de schermen bezig met een Franse motoffiets, zo

meldt het Franse tnaandblad voor klassieke motorfietsen, Moto
Légende, in het apilnummer. De motorfiets die de legendarische
naam Terrot draagt, zal op de show van Pariis in 1997 worden
onthuld. De krachtbron, zo wist een Peugeot topman te melden, is
een 650 cc tweecilinder met (hoogstwaarschijnlijk) elehronische
injectie, een tienklepskop en ovalen zuigers(!). Gedacht wordt aan
een basismodel à la Honda CB 500 en een roadster à la Ducati
Mostro, die concurrentie moeten gaan bieden aan de Laverda 650.

Lees de rest van het verhaal op bladztjde 27

Vertalen
Daar is in de vorige nieuwsbrief ook al over geschreven. Het werkt als puzzelen. In
deze "Un Peu du Tout" staat een vertaling over een Ultima. Er wordt nogal wollig
Frans gebruikt, hetgeen de vertalers van uw gewaardeerde clubje niet zo goed ligt. Ik
zal eens met een voorbeeld komen. Vertaler A komt na eén uur werk met woorden-
boek en vertaallijst van de club tot de volgende zin:

dat het puur eigenbelang ts van de overgebleven modellen deze schitterende

nteuwe uitgave. Het is evenwel al de eerste restauratie van de lak aanvallen ziin
eigenschappen aan. ?7? Een goed geisoleerde dilenant, tnaar een aanval op de

respectabele geschiedenis.

U zult direct begrijpen waar het over gaat. Waarom de drie vraagtekens in deze zin
staan werpt bij mrj weer vragen op.

Vertaler B kijkt de zin nog even na en komt na anderhalf uur werk met zijn
woordenboek en vertaallijst van de club tot de wat leesbaarder zin:

Dat is ntet de enige reden dat er gekomen is tot de interesse voor het type dat hier
wordt voorgesteld, prachtig gerestaureerd in nieuwstaat. Het is omdat de allereer-

ste restauratie uit het bezit, die een geheel op zichzelf staande liefhebber heeft

aangepakt, zeker eerbiedig naar de waarheid van de geschtedenis is uitgevoerd.

Dat is dus 2r/z uur werk voor één zin. En nog niet leesbaar, maar goed ... Overi-
gens gaat het vaak veel sneller dan hiervoor is beschreven.



Contributie, dokumentatie en ledenlijst
U heeft kerurelijk de contributie betaald want u zit nu hopelijk met een glimlach op

het gezicht te lezen. Gelukkig hebben vele leden weer betaald, we gaan weer een

goed jaar tegemoed.
De bestellingen voor dokumentatie over motorfietsen zijn boven verwachting goed.

De boekwerkjes zijn dan ook boven verwachting mooi geworden. De levertijd was

groot omdat er nog enkele boekjes gemaakt en vermenigvuldigd en gelijmd moesten

worden. U kunt nog bestellen. De pnjzen van enkele drukwerkjes is wat verhoogd

doordat ze nu: 1) een gelijmd ruggetje hebben (in plaats van een open ruggede) ell?)
doordat de meeste artikelen over een motorfiets-type zijn uitgebreid met andere

literatuur die voorhanden was uit het archief van de club.

In dit boekje zit in het midden weer een lijst met leden en andere personen die

belangrijk zijn voor de club. Bewaar deze op een goed vindbare plaats maaï ga er

zorgvuldig mee om i.v.m. privacy en misbruik.

Door contributie dokumentatie
De contributie van de club is omhoog gegaan. We zitten nu iets ruimer in het jasje.

Eén van de gevolgen is dat we wat meer documentatie kunnen aanschaffen. Wij
vinden het niet belangrijk of het kopieën of origineel werk is, als we verïnoeden

hebben dat er vrau;g naar is, dan wordt het aangeschaft. Zo is de laatste tijd aange-

schaft en (nog) niet vertaald:
1) Terrot Guide de Graissage pour Vélomoteurs
2) Monet Goyon Guide de Graissage 2-temps et 4-temps

3) Les Terrot 2 Temps

4) Peugeot P 107 Son démontage

5) drie Moto Revue's uit het jaarr tp32
6) Terrot (Magnat Debon) I25 cm3 "Fleuron" en 175.-3 "To,rrnoi" (Onderdelen-

lijsten met onderdelen)

Ton Dorland bracht voor het archief biruren:

7) Tarif des Pièces Détachées Terrot HLG en HST

Van Gerrit Rooswinkel kwamen:

8) The JAP engine van A.C. Ferurer. 1952
9) The Book of the JAP W.C. Haycraft lst Ed. 1939.3rd Ed. 1951.

U moet begrijpen dat voor de aanschaffing behoorlijke bedragen nodig zijn. Als het

eigendom van de club is, dan ziet u dat doordat er een logo aan de binnenkant van

het drukwerkje is geplakt, samen met de aanschaforijs . Als het privé-eigendom van

een clublid is, dan ontbreekt het logo. Zo simpel als libero.



Om in de toekomst dit soort aanschaffingen te kunnen blijven doen, rekenen we voor
kopiëren f 0,20 per kopie of f 5,: per (dun) boekje. Een kleurenkopie van de

voorkant van een boekje maakt de prijs altijd f 3,50 per kleurenkopie duurder. Het
resultaat is beslist de moeite waard. Misschien een leuk verjaardagscadeau. Bel voor
bovenstaande uitgaven even met Paul Jonkman, het archiefwerk doet Harry Nab of
hij verwijst je weer naar een ander. Uiteraard is Frits Linde via de VMC/CFM ook
een goed alternatief voor documentatie.

Gratis is niet niets
Veel mensen bestelden veel uitgaven tegelijk. Logisch, als je kennis over Franse

motorfietsen in eenvoudig Nederlands tot je kunt nemen. Opvallend goed werkte de

drempel voor het bestellen van het prachtige gratis boekje "Guide de Graissage

Terrot". Vermoedelijk maakt een enkeling de denkfout dat "als het gratis is zal het

wel niks wezen. Zoek clubs die zulk fraai werk leveren voor zo weinig geld. (Voor
niets dus!) Er is altijd erg veel vraag naar documentatie. Het rondsturen kost veel
geld. Nu niet meer dan 50% van de leden het gratis boekje heeft besteld, blijven de

(verzend- en druk-) kosten biruren de perken. Overigens is mij uit ander verenigings-
werk bekend dat drempels als -even bellen- of -een kaartje sturen- altijd goed werkt.

Op Vehikel zijn de boe$es voor de schappelijke prijs van f 10,: van de hand

gegaan. Daar heeft de club wat aan verdiend. Een enkel nieuw lid zal zich misschien

achter de oren krabben. "Ik heb f 10,: betaald en de anderen krijgen het gratis. "

Nou, dat is toch logisch. Trouwe leden hebben een streepje voor. Het is geen

omroepblad of een krant dat slechts de nieuwe leden beloont.....
We zullen de komende tijd vaker informatie maken die met een geringe inspanning is

te bemachtigen. De echt geïnteresseerden krijgen dan veel waar tegen betrekkelijk
lage kosten voor de organisatie. Er wordt niet nodeloos papier en postzegels verspild
voor mensen die het drukwerkje toch ongelezen in een hoekje fli*. */gooien.

Geschiedenis?
Het is leuk om te ontdekken dat mensen interesse hebben in de geschiedenis van onze

club. We krijgen regelmatig het verzoek om ook de nieuwsbrieven 1,,2 en3 te

leveren. In onze bescheidenheid zeiden we dat het niet kon omdat het simpele

brieven waren die toen maar naar een handjevol mensen gingen. De drukkwaliteit
was pover , het zag er niet uit. Uiteindelijk zijn we toch maar door de knieën gegaan

doordat iemand aan blééf dringen. Er is nu een boekje ontstaan dat er hetzelfde

uitziet als deze "Un Peu du Tout". Toen het klaar was, heb ik het achter elkaar

uitgelezen. Enne..., "IJn Peu du Tout no. 1,2 et 3" is te koop. (f 3,: incl.
verzendkosten)



Carburateurs van AMAL
In de VMC-clubbladen van februari en maaft (No 37I en 372) staat een artikel over

carburateurs met als titel "Afstellen en/of controleren van carburateurs van het merk
AMAL". Gelukkig weer een technisch artikel in een, qua druk en verzorging,

schitterend clubblad. Van mij zouden er veel meer van dit soort artikelen in mo-
gen...... maar als lid zou ik zelf ook wel eens wat kunnen schrijven. We zullen zien.

fft
trÍ
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Rétro-mobile
Wij zijn, niet geheel voor ons verdriet, een week-endje naaÍ Parijs geweest. We

hebben daar de Rétro bezocht, iets waar we ons altijd lang van tevoren op verheu-
gen. De expositieruimte voor de afdeling motorfietsen was wel erg klein geworden;

er waren hoogsters 30 exposanten. Van tevoren lazen we al in "La Vie de la Moto"
dat het helemaal niet goed gaat met de motorfiets-inbreng op deze show-beurs. Dat is
jammer want het is een eenvoudige manier om snel veel mensen te spreken. Ze staan

tenslotte dicht bij elkaar terwijl je anders gedwongen bent om door heel Frankrijk
heen te rijden. Het blijkt dat 11 dagen exposeren voor veel stand-houders te duur is
doordat ze natuurlijk ook ruim 11 dagen in Parijs moeten verblijven. De huurprijs
p., *3 schijnt ook ni.t misselijk t" iiin.
Ondanls deze misère hebben wij ons kostelijk vermaakt van 15.00 tot 22.00 uur.

We hebben o.a. Bernard Salvat gesproken, de grote baas van de Club du Motocyclet-
tiste. We hebben hem op de hoogte gebracht van ons cluppie en hij vond het leuk dat

er iets in Nederland was dat zich zo inzette voor het Oud-Franse produkt. Hij wilde,
druk als hij is, zich inspannen om iets aan documentatie te doen indien we daar om

vroegen. Dat vonden we toch wel heel erg aardig. Met een gigantische stapel boeken

in rugtassen gingen we van de rétro in de metro naÍIr ons hotel. Daar aangekomen

knapte boven m'n bed één van de rugbanden. Bij een lekker rood wiintje in kostelijk
warm badwater en bladerend in de zojuist aangeschafte vieze boekjes' hebben we

daarna heerlijk geslapen. De overige dagen moesten we van echtgenoten iets

cultureels doen ofzo maar pas in het hotel konden we weer lekker in de víeze

boekjes* neuzen.

Ik denk dat we volgend jaar niet meer hoeven te gaan want dan zullen de laatste

exposanten zijn weggepest. Ja:nrner.

lmpanrvlÉABLEa
ANGLAIS, double dos
doub)c toile

85 EF
hu:nl:r .rt tiUlR 325Í'.

TEIITES 11{DIVIDUELLES
Polde 1.000 gr,

125 '
CITOT PI.ITTT

"Le Plrate"

"q'l
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De uitdnrlfting "vieze boekjes" is ontstaan doordat motorlieftrebbers met verliefde blik iedere keer weer dezelfde plaatjes zitten te begluren

an daar kermelijk heel veel plezier aan beleven-
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ULTIMA
YB6X L936
Uit: Les Motos Frangaises

Cent Ans d'Histoire.
B. Salvat Blz. l5I tlm 154
Vert: J.C. Dragt; P. Jonkrnan

t936
Het provincialisme van de inwo-
ners van Lyon is het best bekend
door hun manier van bouwen
met veel uiterlijk vertoon en dat
met zeer veel bedachtzaamheid.
En Ultima past goed in de Lyo-
nese traditie waarin gedurende

ongeveer 40 jaar motoren wer-
den gebouwd met een prijzens-
waardige kwaliteit, simpel en
betrouwbaar voor een ongekun-
stelde prijs. Dit gold tijdens de

top van de produktie echter
vooral voor de gebruiksmotoren,
twee lijnen van modellen die
voldoende spectaculair waren,
zowel vanwege hun begrijpelijke mechaniek als vanwege hun schoonheid: Dit zijn de

cardan aangedreven motoren van de D familie uit 1930 tot 1940 en de motoren van
het type YB.

Eugène Billion; constructeur en ondernemer
Opgericht in 1908, volgens verschillende catalogi in dit jaar, construeerde de finna
Billion motoren voor derden. Het is zeker dat op deze wijze Eugène Auguste Billion
de motoren fabriceerde voor Deronzière en zijn bijmerken Rupta en Superior. Hij
lijkt ook erg op de motoren van de Lyonese motorfietsen van Thimonnier en voor
een deel toch ook op de motoren van Givaudan, die deze werkplaats verlieten op de

rue du Commandant-Faurax 24 tot 24-3.
Het merk Ultima verschijnt niet eerder dan in de loop van het jaar l92l: Deronzière,
Thimonnier en Givaudan zijn verdwenen, dit dan wel voor of tijdens de eerste

wereldoorlog.
De motoren van de eerste Ultima's zijn direct afgeleid van die van Deroruière; zelf
ontwikkelden zij verder. Deze motoren blijven in de catalogus tot 1936, de uitrusting
van de snelle machines raakte meer en meer verouderd, maar de produktie bleef

e--' " , ^l .. iï . ""S* "-

Twee foto's utt de catalogus die goed tonen dat
de ctlinder en kop hetzelfde zijn bij deze (Y) mo-
tor en blokmotor D (blz.8). Het valt op dat de
bak gemonteerd is op 2 geleiders, meegegoten

met 't carÍer.



Tweede foto: Blokmotor D met cardan-aandrij-
ving en drie versnellingen.

doorgaan vanwege een goede

verkoop door gunstige prijs/be-
trouwbaarheids-verhouding, die
bijzonder gunstig was voor een

weinig eisende klantenkring op
het gebied van voÍmgeving.
Een eerste revolutie kwam bij
Ultima tot stand op de Oktober
Salon van 1930 met de introduc-
tie van het type D, met cardan-

transmissie, uitgevoerd in 350 en

500 cc als kopklepper of zrjklep-
per. Heerste er in het verleden
een zeker archaïsme, nu is er

sprake van een ondiscutabel
modernisme. De nieuwe mecha-

nieken geven de indruk van
wezenlijk originele techniek, de

rijwielgedeelten zijn helemaal
gemaakt in de stijl van die tijd en

de voorspelde prestaties zijn
bijna briljant.
De verrassing is des te groter
omdat, op een aantal punten, de

nieuwe motor gelijk is aan dat

wat de concuÍïentie toont, maar dan nog verder vervolmaakt. Een schoon en

overzichtelijk blok, het grote gemak van dichte kopkleppen zoals bij de zijkleppen en

een grote algehele betrouwbaarheid.
Voor de motorrijders uit Lyon is er echter een tweede verrassing: Twee jaar later

slaan New-Map en Ultima opnieuw een grote slag ....

De goede Lyonese relaties
Zoals zijn welluidende Engelse naam niet doet vermoeden is New-Map ook een

Lyonees merk, net zoals Ultima. Ze is opgericht in 1925 door Paul Martin, welke
nooit zelf motorblokken of versnellingsbakken heeft geconstrueerd maar altijd
mechanieken van Anzani, LMP, MAG, JAP of Zurcher en versnellingsbakken van

Staub of Burman heeft gebruikt.

New-Map daarentegen construeerde zelf hun, erg goed verzorgde, framedelen;
gesmede versterkte ruggegraat frames, naven van zeer hoge kwaliteit (moyeux à

broche : gefreesde naven?) en onberispelijk uitgeklopte benzinetanks. De afuerking
van deze onderdelen en de reputatie van kwaliteit van de machines van Paul Martin
zijn goed tentoongesteld op de Salon van oktober 1932, waar plotseling de twee
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nieuwe kopkleppers verschijnen. De 350 cc BYS3 en de 500 cc BYS5 zijn een

vernieuwende sensatie: Hun motoren type Y zijn van het merk New-map en hun
ontwerp is erg eenvoudig, en van een nog nooit gerealiseerde schoonheid met aan de

rechterzijde een carter in de lier-vorm, schijnbaar syÍrmetrisch, welke de distributie-
aandrijving naar onderen, de dyrnmo-aandrijving naar voren en de magneet rraar

achteren afschermt.
De elegantie van dit ontwerp werd opnieuw onderstreept door een immens carter die
dienst doet als oliereservoir en zowel rnar de voorkant als rnar de achterkant
doorloopt, de laatste om de versnellingsbak te dragen. Deze kenmerken waren
rntuurlijk geïnspireerd op de MAG fabrieks-racemotoren van ACT of de klant
gebonden kopkleppers D50 en D35, maar de presentatie van de New-Map is
misschien nog spectaculairder.
Voor de eerste

keer geloofde
iedereen dat New-
Map de construc-
teur was van een

motor die zijn
naam waardig
was; zonder
aanmerkingen op
de staande motor;
cilinder en krukas
zijn strikt geno-

men het zelfde als

de blokken D van
Ultima.
Het is alleen wat

Moto 3s ULTIMA" LYON
Éé'éph ;Vrulr:y l-){ Cc6Éo en f 908 t,:léEramme: Ultinr-Lycn

r MoDÈues A. B c.
Les mcins chers

lïloteur{Tempe3C.V'
J litrcs aux loo kll-

6ï7oàl'hcurc

,A$eÍ"rlcr denra nclez. les condltlons
E. BILLION, Const,, t4 et :.6' rue du Comrnrndrnt-Faurax, LYON

aan de late kant als men meedeelt dat de Y motor is ontworpen bij Ultima door
ingenieur Fargeton, en dat hij ook is geconstrueerd bij Ultima. Het gaat hier in feite
om een ruil van werk waar beiden goed in zijn. Paul Martin produceert de smeedde-

len voor de frames en fabriceert de benzinetanks voor Eugène Billion, terwijl Billion
de motoren levert aan Martin.
Deze samenwerking biedt de constructeurs de gelegenheid de kosten te verminderen
en beiden voeren de machines uit met zijn eigen specialiteiten. Bij New-Map de

metaal-persen, het smeden en de stoomhamers, bij Ultima het draai- en freeswerk,
het richten en slijpen van de tandwielen. Deze samenwerking zou zonder grote
problemen tot aan de oorlog duren.

De motor Y van Ultima
In 1935 stopte New-Map om de BYS3 en de BYS5 in hun catalogus te vermelden,
zonder twijfel waren ze een beede te duur voor deze moeilijke tijden. Ultima, die tot



In 1935 stopte New-Map om de BYS3 en de BYS5 in hun catalogus te vermelden,

zonder twijfel waren ze eer beetje te duur voor deze moeilijke tijden. Ultima, die tot
dan toe de Y motoren exclusief voor New-Map hield, gebruikte ze vastberaden voor
hun eigen machines. Ze verschijnen in de catalogus van 1936 en zij heten:

YB2Y; een 350 cc zijklepper,
YB5X, een 350 cc kopklepper,
YB4X, een 500 cc zijklepper,
YB6X, een 500 cc kopklepper.

De motor is in het frame bevestigd op 3 plaatsen: Een bout aan de voorkant onder de

dynamo; een (N in het midden die door het carter loopt en een bout ann het achter-

eind van de motor. De bak zelf zit vost op de motor.

De verschijning van de zijklepper-modellen, die vóór die tijd niet bestonden bij New-

Mrp, was geen verrassing: Ze bestonden al eerder aan de bij Billion gemonteerde

cafters van de type Y motoren, de cilinders en krukassen van de blolcnotoren op met

zijkleppers, de Dl en D4.
Wat betreft het rijwielgedeelte, identiek aan de YB modellenlijn, voorzien zij nu de

gehele lijn met die van de D reeks met een minimum aan wijzigingen. De enige

wijzigingen zijn de ophangpunten van de motor in het frane en bovendien verschilt
de achternaaf, immers op de YB is de secundaire transmissie nu uitgevoerd met een

ketting.
In feite is de enige grote noviteit bij de YB de versnellingsbak met vier versnellingen

met tandwielen die altijd in aangrijping zijn, en er is een voetschakeling. De montage

van de bak op het achterdeel van het oliecarter is een overblijfsel uit de fabriek in de

tijd van Burman bij New-Map, zij zit vastgebout tussen twee sleuven en deze

langwerpige geleidingen laten het sparuren van de primaire ketting toe.
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De investeringen die nodig zijn geweest om de modellenlijn YB te lanceren, waren
niet erg hoog zodat de prijs bij het uitbrengen van het model it 1936laag bleef.
Voor de YB2X 350 zijklepper 4750 F en voor de 500 kopklepper YB6X 5750 F,
hetgeen bijna 1000 F
minder was dan voor
een vergelijkbaar model
uit de D serie. De D-
serie had als voordeel
dat de aandrijving ge-

schiedde door een car-

dan maar hij beschikt
slechts over drie ver-
snellingen.
In 1937 krijgt de YB De Ultimn YB6X in de versíe die verscheen ín 1937 met

kopklepper een hoogge- de opgebogen uitlaatbochten.
plaatst uitlaatsysteem
met dezelfde einddempers als in 1936. De prijs van deze verplaatsing is 20% meer.
Dit geldt voor de hele YB reeks. (Maar de modellen die goedkoper zijn stijgen met
2s%)
De YB is gebleven tot in de catalogus van 1939 maar de verkoopaantallen zijn
beperkt. Deze zeldzaantheid is niet de enige reden dat er interesse is gewekt voor het

type dat hier wordt voorgesteld, prachtig gerestaureerd in nieuwstaat. Het is ook
omdat de allereerste restauratie uit het bezit, die een geheel op zicluelf stáande

lieftrebber heeft aangepakt, zeker eerbiedig naar de waarheid van de geschiedenis is

uitgevoerd.

Kenmerken:
Motor : Monocilinder type Y; 84x90 mm; 498,8 cc; een halfronde krukas en

kleppen in V op 45 graden bediend door stoters en tuimelaars; spatsmering; magneet
"France"; carburateur Amac 61002.

Aandriivine : Primair en secundair door kettingen; meervoudige platenkoppeling;

versnellingsbak Ultima vier versnellingen met voetschakeling.
Frame : Dubbelwiegframe geheel gesoldeerd; parallellogram voorvork type Webb
met vier regelbare frictiedempers; banden 3,50 x 19 inch; gewicht 155 Kg.
Snelheid : 110 lín/h.

Compliment
Op de jaarbeurs in Utrecht leerde ik twee leden van uw club kennen. Deze betaalde

ikf 25,: rret de gedachte: Over twee á drie maanden krijg ik wat te horen.
Dinsdag, drie dagen na de ontmoeting, een perfect boekje. Ben blij dat zoiets kan.

T. de Heus.Hartelijke groeten
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Une fameuss surprise !
Désireux de réémoiller vous-même votre moto,

vous ollez chez votre fournisseur muni des g Írs 75
nécessoires à I'ochot d'une boïte de Robbioloc :

vous revenez ovec 4 Írs 25 de boni, et le sourire !

Voici en effet ses nouveoux Prix ,

N,, O, 5 frs 50 - Jtlo l, 9 Írs - No 2, 19 trs
No 3, 29 trs - No s, 49 trs-

ROBBIAIAC est fobriqué mointenont entière-
ment en Fronce "t tËrï,Ëf:."d, I'incomporoble,

ROBBIATAC

Kry
SEULES s8ittg#E3

v\
EDIONO KAI{rl. g, Rut BlLrDoi. PARIS rr?.,
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Terrot kettingspanners
Hierbij een tekening van Terrot kettingspanners. Deze spanners zitten in ieder geval

op de H-typen van ongeveer 1931. U kunt zelf kontroleren of op andere modellen
dezelfde hebben gezeten. Waarschijnlijk wel.

@4

Kettingspanner: Materiaal zeskant 8; van staal en vernil<kelen, of RVS.

Kanten breken 0,5 x 45"

Wist u trouwens dat er in een kogellager met losse kogels, altijd een oneven aantal
kogels in horen. Makkelijk om te weten omdat je altijd twijfelt of er nog eende

bijhoort of niet.
Wist u trouwens ook dat bij de vernikkelde (of verchroomde) tanks van Terrot twee
kleuren-schema's in omloop waren. Het verschil zit hem erin dat bij het ene schema

de tanks gemoffeld waren op de plek waarbij op de andere tanks het nikkel (chroom)
was te zien en omgekeerd. In het oude artikel van Frits Linde (bijgevoegd in het stuk
over de Terrot 350 cc zijklepper) ajn bij hem in het schema onderdelen nikkel
aangegeven die bij mrj gemoffeld zijn geweest. Toch heeft het ook precies andersom
gezeten. Opletten dus hoe het bij uw individuele motor was. U weet trouwens dat
lang niet alle tanla vroeger vernikkeld (verchroomd) waren. Een beroemd kleuren-
schema was ook zwafi met rode panelen of zwart met alle mogelijke andere kleuren.
Jan-Coen heeft een tekening gemaakt van een tank die nog in de originele gemoffelde
staat was, dus met belijning.

Terrot zadeltank
Op de middenblz. is het kleuren-schema weergegeven van een dubbel-gebiesde
zadeltank zoals die op 250 cc en 350 cc Terrots veel voorkomt. Het geheel is
bemeten op een tank die nog de originele schildering had in zwart met witte biezen.
De tank is verchroomd. De tekening is zelfs 1:1 leverbaar voor de liefïrebbers bij JC

Dragt. De tank is welwillend gedwongen ter beschikking gesteld door Wim Faber.

t3



Leden en andere adressen CFM
Leden (VerrnetOing in ondentaande lijst betekent niet dat u betalend lid b€nt. Bij twijfel de penniq:neester betlen)

J. Admiraal Buitenrustpad 10 1097 MV Amsterdam 020-6684890
F. Bakker Voorstraat I02 2964 AL Groot-Ammers 01842-2564
A.J. van Barneveld J.v Oldebarneveldstr 78 4L42 CM Leerdam 03451-L0714

J.W.P Basten Wolfshoofdplein 79 6431 BC Woensbroek 045-2I93L4
M. Beelen St-Hubertseweg 15 5443 ND Haps N-Br 08850-12681

J. van Bommel Margrietsftaat 20 5256 KV Heusden 04L62-L778
H. Borren Molenstraat 61 6421WK Bennekom 08389-13149
A. Broekhoven Provinciale weg 144 4909 AM Oosterhout 01620-27176
L. Buyzerd Nieuwe Rijksweg 76 4128 BN Lexmond 03474-2123
K. Colijn Frankenhorst 25 2l7L VD Sassenheim 02522-12074
H.C.M Cornelissen Aalstraat 73 5L26 CR Gilze 01615-1t20
E. De Coussemaker Estegemstraat 3 8340 Damme-Moerkerke BELGIE 00 32 50500149

P. Croonen Oosterzoom 55 9321EH Peize 05908-33557
B. Dirks Molendijk 80 3227 CD Oudenhoorn 01882-1694
J. van Doorn Lodewijkstr zt 53 3417 VD Montfoort
T. Dorland Veldstraat 15 3881 JM Putten 03418-61352
JC Dragt Frambozenlaan 15 7322 TH Apeldoorn 055-670063
A.A. Engels Binnensingel22 329L TC Strijen 01854-2308
S.W. Faber Schokker 79 389L DM Zeewolde 03242-4401
{<C. Geelen Blomslaan 13 847L AZ Wolvega 05610-17L56
R. Geraerts Het Groen 53 5511 AD Knegsel 04905-1360
J. Goddaer Patrijsweg 18 7331 ST Apeldoorn 055-419797

P. Goes Bury Burystraat 33 5076 GH Haaren (N.8.) 04Lt7-2570
G.C. van der Graaf Nassaustraat L20 2983 RK Ridderkerk 01804-10655
H.A. v.d. Ham Prins Constantijnstr 64 4153 CN Beesd 03458-1879 *
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G. Hoekman Kievitlaan 1l 7711 LL Nieuwleusen 05296-3620

H.H. Holman NoordmarkTí 1351 GG Almere-Haven 036-53L2555
G.K. Holtman P/A Gildeplein 44-46 1445 BM Purmerend 02990-44485 zaak

W.J. van flrrizer Ringweg 75 2064 KH Spaarndam 023-37277.8

W.P.A Janssen Gelissenstraat 18 5344 JV Oss 04120-48547

E. de Jong Oude Vriezeveenseweg 94 7602 AZ Almelo 05490-62586
M. de Jong Molenstraat 66 8913 BD Leeuwarden 058-158825
P.T.M Jonkman Zwolseweg 35 7315 GG Apeldoorn 055-220327

H. Kaajan Schelpkreek 9 8032 JE Zwolle 038-544340
F. de Kluiver Dries 33 220I WK Noordwijk 017I9-I7883
L. Koelewijn Ruiterstraat 20 2202 KK Noordwijk 0L719-1696L
J.C. Kreling Molenstraat 9 3201 AJ Spijkenisse 01880-14390
W. Kruijer Oostergo 38 3891 BV Zeewolde 03242-4207
i<D. Kuiper Sint Annerweg 6 9781 TN Bedum 05900-14081

H. Kuipers Moeder Teresalaan 5 3527 WB Utrecht 030-948986
R. Kwist Kolenstraat 25 720I HR Zutphen 05750-16181

T.C.T Laken Zoeterwoudseweg 1.A8 n2l GR Leiden0Tl-767829
i<T. Leeuwenkamp Heereweg 197 1871 EG Schorel 02209-3672
C.D. Leguyt Punnerland 50 1451 ME Purmerland 02990-23317

F. Linde Meyrooslaan 62 6815 BZ Arnhem 085-435489
J. Looij Rosa Spierstraat 24 2L62 JV Lisse 0252I-18446
H Mast Westringd\ik 27 2913 LK Nieuwerkerk ad lJssel 01803 L2470

J. van Merrienboer Gastelsedijk west 120 4754 RD Stampersgat 01651-3760
R.A.J Meijer SpoorlaanVfi4S KD Oss 04120-33116 rl*, {tc

P. Midgley 504-E 1lth Street 80537 Loveland, CO U.S.A.00 1303 667-7073

H. te Molder planse Schans 26 7137 MR Lievelde 05443-76662
F.J-M Moris Kleistraat 20 B 3740 Bilzen BELGIE 00-32 89-4L1910

H. Nab W.van Collenstïalt 62 3621 CN Breukelen 03462-65537

H. Nauta Henry Dunantstraat 10 4273 EX Hank 01622-2712
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A. Neutkens Eerselseweg3T 5511 KL Knegsel 04970-15173

J.H. Opheikens Hoofdweg 82 9698 AJ Wedde 05976-2738
i<8. Polman WillemstraatT5 6662 DJ Elst (Gld.) 088t9-7439
G. Pyffers Klokkendijk 5A 7467 PA Notter 05480-19045
M.L. van Ree Hoofdstraat 30 5109 AC 's Gravenmoer 01623-2034L
T. Rietbergen Lunenberg 10 3904 JN Veenendaal 08385-28618

G.N. Rooswinkel In der Haag 26 D-41379 Briiggen DUITSLAND 00 49 21635565

F.H. Rurup Ursulinenpad 35 5281 HW Boxtel 04116-76867

J.M. Schokker Tureluur I0 7731 KP Ommen 05291-56793
S. Schouwstra Frisiasingel 61 9251HN Bergum 051L6-3969
*J.L. Smidt Doctor Schaepmanstraat 16 6931 DN Westervoort 08303 -12365

P. Sollewijn-Gelpke Piet Heinstraat 31 5612 GA Eindhoven 040-44049L
H. Stomp Hogedijk 106 2861 GD Bergambacht 01825-2442
T.M.J Swaalf Voouitgangstraat 7 2032 RG Haarlem 023-333138

L.C. Theunisse Heveringseweg 8 3233 SC Oostvoorne 01815-2231
H. van Tilburg / Hack Stephensonstraat II 6717 CR Ede 08380-35747

G. Tousain Min. Veldkarnpstraat 29 704t BN 's Heerenberg 08346-62624
H. van der Veen Havelterweg 2 796L BE Ruinerwold 05222-1855
P.J. Vink Herckenrathweg 3A 6681 DC Bernmel 0881L-6I27I
*H. van Vliet Koningsveld 8 2671DN Naaldwijk 01740-28832
*G. van der Vliet Poptahof Noord 376 2624 RT Delft 015-615370
J.M. Vos Synagogestraat I 5256 DZ Heusden 04162-2407

P.H. Wattenburg Vennenweg 2 9311 RC Nieuw Roden 05908-17889
F. van Weegberg Vincentiuspad 4 5038 SL Tilburg 013-350156
H.F. Willems Papevoort 10 5503 PL Veldhoven 040-542312

Andere interessante adressen
Beverwijk revisie-adviezen Lieving t9 B 9411 TB Beilen 05930-23377

J.W. Bosveld Ruigendijk 17 a 3227 CG Oudenhoorn 01882-1596
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N. Bouwens Schieweg ll7 A 3038 AL Rotterdam 010-4675042

T. van Daal (Magneetontstek.) Gerardusweg II 5571 NB Bergeyk 04974-2167

Eriks BV(Hitte-best.afdicht) Postbus 280 1800 BK Alkmaar 072-l4l9l|
E. Giraud/Girauto/Catalogues Porte d'Orange 84860 Caderousse FRANCE 00 33 90519372
Koster Talmalaan 12 376I AN Soest 02155-12401
W.P. Maaskant Prinsenlaan 5 7316 CV Apeldoorn 055-212434
Pelders Transfers v.o.f. Burg. vd Heijdenstr. 71 5151 HL Drunen 04L63-75666
M Pernot Rue du Transvaal 63 21000 Dijon FRANCE
W. Pol Eikenlaan 5 9331 HE Norg 05928-L2486
C. Reynaud Saint-Sylvestre 3039 0 Saint-Sylvestre LA FRANCE
Smit Violierenweg 7 2241 XT Wassenaar 0I751-15067
J. Stipdonk Les pres du bois bas 89144 Ligny le Chatel FRANKRIJK 86475202
Terrot Club Ardennais BP 04 0801 0 Villers Semeuse Cedex 24370173
J. Uittenhout (Drukkerij) Vilmakersdonk 105 Apeldoorn 055-418322
V/ildeboer (Magneetontstek.) Hagendoorn 9 7822 CA Emmen 05910-11708

Clubs en musea in Frankrijk
Abracam Moto Club 7 Rue Ligny 21000 Dijon
Les Belles Mécaniques 35 Rue de NIelz 54790 Mancieulles82.2I.26.56
Club du Motocyclettiste Au Bourg 7185 0 Charney-lès-Macón 85291618

Gnóme & Rhóne;Amicale des BP 81 91003 Evry Cedex (1)69 87 90 55

La Motocyclette Anciennne La Croix Verte 03260 Magnet 70 58 09 25

Musée André Escoffier 22 Avenue Bourgoin 08300 Rethel 24.38.46.27
Musée Henri Malartre BP 7 69270 Rochetailée-sur-Saóne 78 22 69 60

Musée Nat.de I'Automobtle L92 Av.de Colmar 68100 Mulhouse 89 42 29 17

Musée Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane
Musée Peugeot Carrefour de I'Europ 25600 Sochaux LA FRANCE 81 94 48 2I
Musée au Ch. de Savigny 2L420 Savigny-lès-Beaune FRANCE 80 21 55 03

Musée de Briare 64 Av.de Lattre-de-T 45250 Briare LA FRANCE 38.3L.20.34
Musée de la Moto &du Vélo En face du Chàteau 54300 Lunéville LA FRANCE 83 73 l0 56
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Terrot zadeLtank
Zwart met witte bies

Verchroomd begin jaren dertig.
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News from the U.S.

Pokie Midgley schrijft
Gerdy en mij regelmatig
brieven. Een deel handelt
over Franse motorfietsen (in
Amerika), dus dat is lees-

voer voor ons. Paul.

Mor"ogIgLErrE
Son électrode est

.í OUï EN MICA
le meilleur des isolantr

cornme la Bougie

EOLE pour I'Aviation

Ik weet niet meer of ik ie in mijn laatste bríef
had verteW dat ík míjn kleíne Peugeot had íngeschreven bij de grote motoffiets-show

in Denver, december 1994. Onze plaatselijke club schreef 20 motoffietsen in. Miin
bíke en Woody's bike (Woody woont in Fort Collins) waren de eníge vreemde eenden

ín de bijt. De mtjne is een 1932 Peugeot en die van Woody is een 1904 êénciltnder

F.N. De mijne won alweer de "Best of Class". Ik weet dat het hartstil*e leuk is tnnar

ik ben beztg om een beetje verwend te worden. Ik geloof dat tk zo ongeveer hoopte

dat Woody's bíke zou winnen ak híj het mnar niet teveel ín de belangstelling zou

brengen.

Het kleine motor-project waar ík op dit moment tnee bezig ben is op een punt

anngekomen dat ik het btok een beetje door heb. Ik had een moeiliike tiid om hem

aan de gang te krijgen mnar na enige afstelwerkzaamheden liep hii behoorliik goed.

Ik heb nog steeds niet de zijspan gemnakt maar ik ben wel voorberetdend bezig. De

motor voelt erg stabiel aan en lijkt goed te besturen, er zí'jn een paar dtngen waar tk

nog niet btij mee ben, mnar daar werk ik aan. Sinds ik de benzinetank blauw heb

geschilderd ís hij erg mooi geworden met de uitzondering dat de kleur niet zo goed

tijkt te passen bij deze motoffiets. Wanneer ik alles naor mijn tevredenheíd heb

gedaan, wordt de hele motor weer gestript tot op de laatste bout en moer, om hem te

schilderen en te verchromen. (vernikl<,elen)

pour la

Ik hoop dat alles goed gaat met iullie, of ten-

mínste zo goed aI het met ons gaat. Nee, we

hebben ntet de loterij of íets dergeliiks gewon-

nen. Wat ik bedoel ts dat we door de achterstal-

Iige rekeningen en kosten van Kerstmis beginnen

heen te komen. Het is altíjd leuk om naar Kerst-

mis uit te kijken, tnaar niet altíid leuk om er
achteraf voor te moeten betalen.

Gerrit \ffers, de actieve organisator
van de toerrit van vorig jaar, heefi licha-
melíjk wat tegenslngen te verwerken Hii
l<an en mag op dit moment niet veel doen

tnaar als je Gerrit een beetie kent dan
begrijp je dat híj al heeft gezorgd voor
een vervanger tijdens de toerrit op 13

mei. Zijn zoon Ben zal aan het stuur
hangen van zijn prachtige 250 cc Terrot.
En voor Gerrit: Beterschap!

clasrée PREMIERE



G1{0ME-RH0I|E, modèles rares. type E 250 entre-

tubes à courroie, typ,^ H2 1/5 entre{ubes, complètes,

à restaurer [/ Daniei David quai du Buizin 01150

Vaux en Bugey Iel I 4 34 Bg 62 (Réf . 1'1 4427)

GUILLER 125 G9, 1951 et M0NET-GOYON 100

53, 1937, complètes, t0urnantes, (avec C.G.),
1 500 F chaque 0u 2.500 F les 2. (Echange pos-

sible contre moto, pièces, documents anciens Ya-

maha 2T).M. Arnaud Van Boxsom, 19, rue du

Peuple Belge, 59560 Comines. Tó1. 20.39.36.92
(après 20 h). (Réf. 1-14164).

MANDILLE ET ROUX 125, bon etai, tournante -

FRANCAISE-DIAMANT 
'125, tournante - AUT0-

M0T0 100 VML, pièces. compteuÍ, rétroviseur.
Tél (Seine-Maritime) 35.32.86.12. (Réí. l'14317).

PEUGEOT triporteur 1955, complet, bon état, plus
'l en éoave, 1950, 4.000 F - Moteur 175 Bol d'0r,
800 Ë Moteur AUT0M0T0 350 latéral Tél

(Doubs) 81.39.57.33 (21 h à 22 h). (Réf.1-
14s09).

PEUGE0T 125, à restaurer, (sans C.G ), 800 F -

GN0M[-RH0NE 250 pièces, (sans C.G.), 500 F.

Té1. (lsère) 7 6.85.24.22 (répondeur u n i q uement).
(Réí. 1-14159).

M0T0BECANE 125 D 45 S (C.G.), parÍaitÓtat

3 500 F - VESPA 54, (C G.) avec pièces.2 000 F

- 2 Starlett (sans C.G ),1.300 F Tél (Puy-de-

Dóme) 73 96 65 06 (après 19 h) /Beí 1-14306)

TERROT 125, 1954 - M0NET-GOY0N 125, 1954
- PRESTER-JONGHl, moteur, pompe CL, 1926
tournant Té1. ( Pyrénees-0íi entales ) 68.22.29.92
ou 68 22 61 75 (Ref 1-14186)

p"t't clnfe anÉtÍe 190t10. íTrarqr*oo**-
Íaire oÍÍre Té1. (Puy-de-Dóme) 73.79.94 43 (19 h).
(Réf.1-14166).

M0T0BECANE B3A - Cyclo sport HURRICANE

Cucciolo tournant, 2 500 F - ALCY0N type 23,
(C.G. collection), tournante, chrome à laire. res-

iaurer, a 2 500 F Tál (l)64.45.6356. (Réf t-
14286).

AUT0M0I0 175 A7 2 temps, complète et tour-

nante, bon état (C G. normale).Tél (Sa0ne-et-Loi

re) 85 25.04.29 (Ref. 1-14393).

PEUGE0I 256 TC4, (C G.) ; 1/6 TC4 militaire
Les 2 complètes ; la 176 à remonter, Íaire offre
pour les 2 M. Suarez Té1. (Pas-de-Calais)
21 .75 75 49. (Réf . 1 -1 4489).

PEUGE0T 256 TC4, 1955, très bon état, B 000 F.

Tél (Morbihan) 97.66.92.020u 97 54.02.37 (après

20 n). (ReÍ.1-14104).

P0RïAL 440, 1979, entièrement reÍaite, avec re-
morque, équipement et piàces, 14.000 F. Té1.

(Charente) 45.62.03.34. (Réf 1 -141 B5).

P0lRlER tricycle De Luxe 200, 1930,
complet, dans son jus, à restaurer, pas
de pièces à changer, 4.800 F. (Echan-
ge possible).Té1. (Meuse) 29.70.57.65.
(Réf. t-í3600).

REI{E GlttET 1000 suspension side-car, moto
restaurée, très belle moto, I00% complète
52.000 F à débattre. (Echange possible).M. J F.

Martin Té1. (1)30 33 04.17 (HB.\. (Réf.1-14325).

P0lRIER moteur ABG 125 complet, 1 000 F -

FRANC0 M0RlNl 125 2 temps, 1.000 F - M0-

T0BECANE cyclo ler modèle, 500 F - Moteur 100

Villiers, 500 F Té1. (Doubs) 81.82.84.72 (après

20 h). (Réf.1-1s990)

M0T0C0NF0RT C 45 S, (C G collection),
1.s00 F - M0T0C0NF0RT U 57 C, (C G ),
2.000 F - VESPA 125 57, (C.G.),3.500 F. Tour-

M0TOBECAI'IE B1 vÍgiálestarree" tC Gr0l-
lection), 4 000 F - MAGNAT-DEBON 100 1938,

complète, à restaurer, (C.G ) 2 000 F Té1. (Ain)

742471.29 (soir). 1,9ét 1-14047)

TERR0I 350 laterale, (sans C G ) - PEUGEOT 125

56 TL4. manoue selle et P B. (avec C G ) - K0EH-

LER-ESC0FFIER 100 (sans c.G.) - AUTOM0T0
100, vitesses au gurdon, (sans C.G.) - Cadre nu

00uÍ moteur Chaiie. sans fourche. cadre avec ré-

servoir sans Íourche. pour 100 cm3. 2 roues à

oroche 3x1 9, sans pneus av. et at.. 2 roues velo-

moteurs av PEUGEOT et 1 TERROT complete mo-

teur Villrers bloc 125 4 vitesses complet, (sans

C G ), pieces K0EHLER-ESC0FFILR Mandoline,

olus B maonétos, tout le lot 10 000 F à prendre

!ur olace, pas de detail Iél (Puy-de-D0me)

73 9i4.2832 (H R t (Ref í -1 4278).

M0T0BECANE 2 D 45 S - nUfOH,fOfO 
"otetuAMC - NEW-MAP 125 moteur AMC - PEUGEOT

1 75 TC4 - BSA C1 1 250 . TERROT 1 75 LST - AU-

T0M0T0 100, moteur Villiers, neuve M Marcel

Lemaïtre, le Champ Blanc Ste Anne sur Brivet
441 60 Pontcjràtear r Tél 40 RB 1 a ?7 Íenrèq 9fl h\

GNOME-RHONE D5 crvile 500latérale 1939 tes-

tr',ióe lc c i 30 000 F - sAN sOtl PAP rrioteu

Máti"SOïc,,ttjrté restauratton pgrtie!ie, et à Ítnir

rle iemonter. i932, 25 000 l- M Stepnane Lr0-

àót.ls, rue'de la Prulay,1217 Meyrin Geneve

RIVA SP0Rï MK2 (sans C.G.), à restaurer,
1 000 F. Tél (lsère)76.85.24.22 (répondeur uni-
quement) (Réf. 1-l4160).

R0SVALE 50 kit Simonini boite 6 vitesses, en-
semble reservoir selle polyester. carénage, com-
mandes reculees. plus de 100 km/h, transforma-
tion, annee 75 M Gérard Chavaroche,9. rue de
l'Autere, 15250 Naucelle. Té1. /1.48.16 93 (soir)
ou 71.46.52.26 (H.8.). (Réí. 1-14474).

OERI{Y 2 modèles, dont I Bordeaux-Paris, bon
état 13 000 F Tál (Charente-Maritime)
46 35 86 64 (domicrle) ou 46 4424.14 (HB) (Reí
1 -1 441 2).

TERR0T 500 RGST restaurée, manque boite à
outrl (C G normale), 18.000 F. Tei (Moselle)
B,0r U 8t, ,-,nntu _
GAUTHIER 250,1977, / vttesses, plus pièces mo-

teur et partie cycle. Té1. (Haute-Garonne)
61 .56 34 29 (H.R.) rfréÍ 1-14373)

WSOOffrl
(Lorre-Atlantique) 40 24 45 05. (Réí. 1-14498)

RATIER C6S, bon êtat, complète, (C G )- QE\IIEC
17, mécanioue à remonter, bon état (C G ) -
ROYAL-ENFIËLD 350 en très bon état 1 956, (C G.)

- MATCHLESS G9, 1950, prévoir remise en rou-
te (C.G ).M Pierre Buret. Té1. (1)4/.06.68.83
(H.È.) ou (1) 6043 40.19 W n) (Rer. 1-143s2).
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OB
In de Apeldoornse Courant van 17 februari j.l. stond in het katern Stad & Regio een

artikel over Anne Hilbrink. Dit is een Nederlandse Australiër, die ons land na de

tweede wereldoorlog ontvluchtte omdat hem de stad, waar hij was geboren, teveel

deed herinneren aan de oorlogsjaren. Bovendien kon hij zijn botten gaan waÍnen,
daar hij zeven maanden aan de Maas onder Nijmegen met de stoottroepen het

bevrijde deel van Nederland lag te beschermen.

Tijdens de oorlog durfde hij op 16-jarige leeftijd hard OB te roepen naar enkel

surveillerende Duitse agenten. Dat leverde hem drie dagen cel op. Hij heeft later

beter leren zwijgen en kwam in het Yerzet. Na omzwenringen kwam hij rond
bevrijdingsdag (17 april 1945) terug in Apeldoorn. Dat deed hij op een Terrot.

Na een gesprek met de heer Hilbrink, met vakantie in ons koude kikkerland, ben ik
nog wat meer te weten gekomen over de Terrot en de omstandigheden in die tijd.
Hij was betrokken bij de landing van de luchtlandingstroepen tijdens de actie

"Market Garden". Doordat de slag bij Arnhem mislukte, een stuk zuidelijker was

Nederland wel bevrijd, vluchtte hij als hele jonge soldaat via de ontsnappingsroute

"Pegasus I" naar bevrijd gebied. Daar kwam hij bij de stoottroepen, geformeerd uit
troepen die overal vandaan kwamen en moesten worden georganiseerd tot een goed

functionerend legeronderdeel. De opleiding was in handen van Britten en Amerika-
nen. Met de stoottroepen kwam hij in Rees, net in Duitsland, en daar kwam hij ook
in het bezit van de Terrot. Het was zeker geen Nederlands of Duits exemplaar, het

was vermoedelijk een gevorderd 250 cc zijklepper exemplaar uit Frankrijk. Geen van

de maades van Anne Hilbrink kreeg het ding aan de praat maar als motorrijder, hij
heeft het op een Sparta geleerd, en verstand van motorfietsen, kon hij het ding aan

de praat krijgen. Er werd een accu ingezet en het ding wilde starten. De koplamp

hing er half bij. Hij was sterk maar niet snel. Hij kon zich nog het druppelaartje van

de olie herinneren. "Dat moest je maar goed in de gaten houden, anders kon het wel

eens zo afgelopen zijn". Na zijn afwezigheid van acht maanden kwam hij op 16 april
in Wilp terecht maar hij ging eerst nog weer terug naar de legerplaats. Met zijn
superieuren kon hij het regelen dat hij op 19 april met de Terrot via Arnhem, Ede en

de nog lang niet veilige Harskamp in Apeldoorn belandde waar hij aan de Nieuws-

traat met opluchting werd ontvangen. Hij leefde nog.

De Amerikanen gebruikten volgens Anne Hilbrink nooit buit gemaakte wapens en

ander materiaal. De Duitsers gebruikten aan het einde van de oorlog alles wat ze

konden gebruiken. De Terrot is later weggegeven aan een vriend. Hij weet niet meer

waar hij toen verder is gebleven.

cASQUES PROTECTEURS

CUISSARDS MOTO

:::ii.'"ï25"ffi
OANTg

tourrós Anglais
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t Op een motor van het merk Terrot aniveerde dê 19i ari'
ge Anne in april'45 weer aan d.e Nieuwstraat bii'zii n ouder-
Iijkewoning.

OB betekende natuurlijk Oranje Boven.
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Aalsterse Oldtimer Wheels
Door : Frans Bakker

Tijdens één van mijn omzwervingen langs interessante en

minder interessante motoren kwam ik in kontakt met

iemand van de vereniging "Alsterse Oldtimer Club". Deze

was verheugd dat er in Holland een Franse club was.

Hij vroeg mij of CFM een clubkrant toe kon sturen voor
gegevens over de club. Tevens wees hij mtj erop dat er

voor ons een interessante rit is over heuvels en dalen in de Franse Ardennen. Ik heb

informatie over de rit en een inschrijfformulier bijgevoegd. Daaruit kun je meer

informatie halen.

Met vriendelijke groeten, Frans Frans Bakker.

Hter wat tnformntie over de toemit:
Datum 4 juni 1994

Inschrijfformulier terugsturen voor 26 mei 1995. Op de dag zelf is inschriiving niet

mogelijk.
Kosten bestuurder: 895 BF (vermnal<stal<s ingegrepen)

Kosten Passagier: 695 BF (vermnakstal<s ingegrepen)

Verder schrijven ze:
Rijden met otdtimer motoffietsen op wegen zoals vroeger in een landschappelijke

omgevíng zoals vroeger.

Een gevecht van de piloot met zijn mnchtne tegen de vermoeidheid en tegen de

botsende Vlaamse knsseien. Dit alles op de enige echte wegen en bergen van de alom

gekende wielerkl.assieker; 'DE RONDE VAN VLAANDEREN'.

Maar wij doen meer! De renners beklimmen in één ronde niet alle bergen. Deze

verschillen van jaar tot jaar. Wij mnken het nog zwaarder!!! ALLE BERGEN die

ooit beklommen zijn in de wielerklassieker "Ronde van Vlnanderen" komen in het

parkoers van onze: 'FLANDERS MOUNTAINS MOTO-TOaR"
Verder worden in de folder alle beroemde heuvels uit de Ronde vermeld met hun

s t ei gin g s p erc enta g es .

Waarom deze toerrit zo uitgebreid besproken? Ten eerste is het attent dat leden

dit soort informatie toesturen. Ik weet dat Frans (en met hem vele anderen) erg

gecharmeerd zijn van beurzen en manifestaties bij onze zuiderburen. Het is voor de

meesten niet ver rijden, en de sfeer is echt heel anders. Ten tweede: Moeten we

volgend jaar niet met een aantal personen gezamenlijk inschrijven en zo kennismaken

met het Belgische toerritten gebeuren? Voor velen is dan het taalprobleem weg, wat

een rit in Frankrijk wel heeft.
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Helaas kunnen we voor dit jaar deze rit niet promoten, omdat we a\ atspraken
hebben met de Moto Guzzi Club Nederland. (valt op de zelfde dag) Wel is het
mogelijk dat iemand van ons het zo'n leuk idee vindt, dat hij er Íraar toe gaat, daar

kontakten legt en principe-afspraken maakt voor volgend jaar. Er valt dan ook te
denken aan campeergelegenheid achter het café voor de lieftrebbers of andere zaken

die een weekend kunnen verlevendigen.

TOUIOUBS EN STOCK

Axes " Slandard ot

comporlent un bost déhempé rar 1'4 rle leur longueor
Dotu psspg11.. Ie DerQage ilu trou de lixs{ion à Ia tlemanile
du pisbn, 4 coles de répnrstion par mrllimètre eout

ehmsgasirées dr 10 ti 40ï de dirmètre et de 50 à 125"-
de longueur.

Axes " Mousselire ''

pour pistons aluminium et tlérivós, ainsi dénommér poor lenr
extr6mo léséreté et rópondent aux bescins actuels de
moteurs il gronil régime m:ntés avce piríonr rtunri-
niunr cl slotÀ.t's yar ditit'nte dc miLIimàtrc,

Axes de Marqucs

Sont disponibl$ nlus tle 200 axes tle iliverses maÍques al'aul.o-
Bobiles, compcrtant Ie: mêrner cer:,.síèri:tilusj que (jeLll
d'origine slocki:s 7'ar J /l(t dt rthl[ttr,il n .

MESTGNY Qaesol
17 km cl'Annecy - directÍon Bellegarcle

Dimanche 30 avril 1995

l* tourue d'f,changes Pièces Motos
EJpo Moro$,'ÀNctENNts -Spécial Tenot'

Entrée et emplacements gratuits

Inscriptions et renseignements :

Té1. 50 77 83 27 c u 50 77 86 96
Organisation : Col nlté des Fêtes

Itigrr le pringot
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Tweede toerrit Franse en Motoren
I.s.m. Moto Guzzi Club Nederland
Informatie : 03 418-613 52

Zaterdag L3 mei Putten Aanvang: 9.30 uur.
Start rit 11.30 uur.
Echtgenoten/Belangstellenden welkom. Zij zuJlen niet voor niets komen!

Horse Power Run
"Leek-Assen-Leek"
Zondag 30 april (Koninginneda g 29 april)
Wij raden u aan: Zorg dat u een uur voor vertrek aanwezig bent; dus ongeveer 8.00

uur 's morgens in Leek. Bemachtig dan een route en zoÍg dat u ook bij een stop-

plaats aanwezig kunt zijn, of bij de middagpauze in Assen.

Toerrit Klassieker-commissie
MOtO Guzzt ClUb Nedefland. rnrormatie: 03418 -61352

CFMleden uitgenodigd en van harte welkom.

Zondag 4 juni (1e Pinksterdag)
Aanvang L2.00 uur. Begin rit: 14.00 uur.

Trois Jours en Ardennes
29-30 april, 1, mei
Terrot Club Arderunis, BP 04, 08010 Villers-Semeuse cedex, Tel.24-37-01-73

22



Marché Européen
Auto Moto Collection
Strasbourg Wacken

20-2I mei 1995
12.000 -3 E*poritie met 200 voertuigen.
Open 10.00-18.00 uur
Tel. 88-41-90-25

Ancêtre et Bourse áL Sorgues
27 en 28 mei
Les Amis de Louis Guillaume Perreaux

Route d'EEtraigues,
84700 Sorgues
Tel. 66-57-04-27

Bourse áL Montbeugny
LL juni
Les Pétrochons, M Christ et M. Lucien,
19, Rue Rosa Bonheur, 03400 Yzeure

Tel.70-20-89-91

Oldtimerbeurs, België
Zaterdag L4 oktober
Houthalen Informatie: 00-321 I 57 1552

Barneveld Onderdelenbeurs
Zaterdag lL november Informatie: 03410-2340s

Tevens informatieve b|eenkomst CFM
Zaterdag lL november
Informatie Paul Jonlanan 055-220327

Sporthal bij Veluwehal Barneveld
Aanvang 10.00 uur. Leden, echtgenoten, kinderen en andere belangstellenden

welkom.
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Gezocht:
Webb voorvork voor Terrot 350 of 500. Tel. 03458-1879.

Gezocht:
Terrot entre-tube olietank; liefst met vulopening aan de rechterkant (zat ook op de

eerste uiwoering HST) Mag stuk zijn. H.van Tilburg 08380-35747.

Gezocht:
Dynamo-bevestiging. De voorste schetsplaatjes. Neem in ieder geval kontakt met me

op als je een oplossing weet. H.van Tilburg 08380-35747.

Te koop:
SHL (U weet wel, het farneuze Poolse mer$. Model vlak na de tweede wereldoor-
log. Het blok is een kopie van een DKW 125 cc. Het rijwielgedeelte lijkt op dat van

een vooroorlogse JAWA. De motor is kompleet, in redelijk goede staat en loopt.

f1400, : H.van Tilburg 08380-35747.

Te koop:
DKW 200 S uit 1956 met linnen kenteken. Kompleet/gespoten/gebiesd. Er zit nog

wat, maar niet veel, werk aan. f 1650,: H.van Tilburg 08380-35747.

Te koop:
Honda CB 400 F in 100 % goede staat. Bouwjaar 1978. Donkerrood, nieuwe uitlaat.

f 2250,: H.van Tilburg 08380-35747 .

Te koop
Ongedoopte olie, asloze verbranding. SAE 30-40-50 (naar keuze) (5 liter), 0-vet

versnellingsbaV 1 kg. 055-220327
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Te koop
Twee jaargangen 199211993 van het VMC clubblad voor de hoogste bieder. Het
geld wordt gestort in de clubkas van de CFM. 055-220327. (Tevens vier "Classic

MotorBikes" 08-92 ; 07 -93; 08-93; 08-94)

Te koop
Blokmotor Terrot 500 cc bouwjaar 1933-34. Voor verdere informatie 03458-1879

Te koop
Herdruk van Nieuwsbrieven LrZ en 3; nu gebundeld tot één boekje. (l2blz. A5)
Voor f 3,: (incl. verzendkosten) kunt u nu de hele serie kompleet hebben.

Te koop
Vertalingen van de club. Terrot type H zijkleppers, type L, type H kopkleppers,
Gnóme & Rhóne CMl, Terrot Guide de Graissage, (technische) woordenlijst Frans-

Nederlands. Bel voor prijzen.
Peugeot P I07: Son Démontage

Terrot Guide de Graissage et Entretien (2x)
Monet Goyon Guide de Graissage et Entretien er.:z. eïv.
Oude nieuwsbrieven: No. 1-3,4,5,.... tim 15 z4n Íra te bestellen, uitsluitend bij
de penningmeester.

Bij alle bestellingen geldt: Eerst moet het geld op de rekening van de penningmeester

zijn bij geschreven. Bestellingen en Inlichtingen: 055-220327 .

De bedachtzame motorrijder riskeert
het niet om op weg te gaan zonder
een minimum aan reserve-onderdelen
bij zich te hebben: Een inlaatklep
(ook wel snuffeklep genaamd) mng

zeker niet ontbreken. Het model dat
hier wordt getoond kost 1,50 F zon-
der zijn zitting. (Uit: Bourdache)

Boeken
In mei zal Frankrijk weer onveilig gemaakt worden door de familie Jonlunan.

Mogelijk zullen we dan in staat zijn om wat boeken voor lieftrebbers mee te nemen.

Bel als je interesse hebt, dan maken we daar een afspraak over. Wacht niet tot
morgen, want dan ben ik misschien al weer weg.
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Mijn Eerste Veteraan

Beste CFM-lezers
Hierbij een verhaaltje
hoe ik aan mijn
Terrot gekomen ben.
Misschien wel iets

voor jullie blaadje.
Groeten aan alle
bekenden,
Gerrit Rooswinkel

VAKANTIE. La Douce France, Einddoel Marseille,
Bouillabaise

Langs de Rhóne rnar het zuiden: Dyon, Tournus,

Mácon, Lyon, Valence, Montelimar. Hier afgebogen

naar de Ardèche. Mooie rivier, interessante grotten.

Dan weer het zuiden richting Nimes, Arles richting
Marseille.
Mrjn vrouw las de kaart, ik volgde haar aanwijzingen,
naar links , naar rechts, etc...
Maar zoals bij velen heeft ook mijn vrouw moeilijkhe-
den met het verschil tussen links en rechts, vooral bij
het naar het zuiden rijden, waarbij links (het westen)

naar rechts afbuigt. (Gerrit heeft al eens eerder uitgelegd dat de linkerhand die hand

is waarbij de duim rechts zit; bij deze uitleg steeds zijn linkerhand de rug- en

binnenzijde tonend... als hij dat zijn vrouw ook zo heeft geleerd snap ik nu de moei-

lijkÍreden. . . Redactie)

Na enige tijd begon brj mij twijfel op te komen, van school wist ik dat Marseille in
de Rhóne-delta ligt, dus veel water. Het landschap waar we doorheen reden, begon

echter steeds dorrer te worden en steeds verlatener. Ik stopte en vroeg aan mijn
metgezel me op de kaart aan te wijzen waar we waren. Tot mijn verbazing maakte

mijn vrouw een grote cirkel op de kaart: "Ik geloof hier ergens, ben de kluts kwijt".
Adrernline-stoot. "Kalm maar, we zijn op vakantie. " Een kwartier verder kwaflen
we aan een wegvork, daar stond een huis, nam de kaart "Rhóne-dal" mee en belde

aan. Een oudere heer deed open. "Monsieur, kunt u me op de kaart aanwijzen waar

we zijn, we zijn de weg kwijt. " Na zijn bril opgezet te hebben, bestudeerde hij de

kaart. "Deze plek staat daar niet op, u bent veel meer naar het westen. " Dus geen

Marseille, geen Boullabaise.
Maar .....

aangezienhet mooi weer was en we de benen wat strekken wilden, liepen we wat

rond. In een schuur stonden wat wrakken van oude auto's en motorfïetsen. Daar

tussen een hoop ijzer, messing, roest. Bij nader inzien bleek dit eens een heel oude

motorfiets geweest te zijn. Dus weer naar biruren en monsieur gevraagd. Ja, dat

klopte, dat was eens een Terrot geweest van circa 1908. Of ik die troep mee mocht

nemen? Na, als ik hem daar wat voor gaf. Dat was gauw gebeurd.

De stuurstang eraf, voorwiel eruit, koffers uit de bak in de auto en de motorfiets erin

en terug rnar huis. We woonden echter in een flat, op de eerste verdieping, geen

kelder en geen garage. Dus de delen de trap opgezeuld en alles in de keuken.

Daar werd gesloopt, geschuurd en geslepen.
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Na een

tijdje
vroeg mijn
vrouw of
ik niet op
het balkon
kon wer-
ken, ieder
pan, pot of
schotel
had steeds

een bruin
laagje stof-
roest. Ik
vertelde
haar dat
dat goed

tegen
bloedar-
moede
was. Het
balkon
was bo-
vendien te

koud en te
donker.
Compromis: de badkamer was gemakkelijk af te spoelen. De klaar geverfde onderde-

len gingen naar de slaapkamer, daar weer gemonteerd.

Wat een ontwaren in de ochtend, aan mijn voeteneinde stond een Terrot.

2.OOO
seRne-rÊrE

',ïï í5 '''

35'"'
Vervolg nieuwe Terrot van blz. 3
Wij roken onraad, of eigenlijk de lucht van vis: immers, een één-aprilgrap noemt

men in Frankrijk een "poisson d'avril". Moto-Légende gebeld en de vislucht bleek
niet te harden. Hoeveel lezers van "IJn Peu du Poisson" zullen wel toehappen?

Motosacoche compleet. Geschikt voor montage in het frame van een

gangbare fiets in die tijd. De Terrot díe hier wordt beschreven heefi een

motor die erg lijkt op dit type inbouwmotor.

sAc0c H Es

A Lr0ultlER
sAcocHES

ANOLAISES
neuves, tout culr,
r'ouble à soufflcts
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Informatie over de club

Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van Franse

teksten, elkaar helpen en stimuleren en als het kan, er nog wat leuke

kontakten aan over houden ook. We organiseren ook een bijeenkomst en

een toerrit.
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.

Interim voorzitter:
Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. 03418-61352

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

Betalingen en veruending nieuwsbrieven:
Jarurie Stomp, Hogedijk 106, 2861 GD Bergarnbacht. 01825-2442.

Contributie 1995 f 25,00
We streven ernaar om het archief en de nieuwsbladen kostendekkend in
stand te houden. Per jaar wordt bezien of de contributie voldoende is.

per bank: 67.02.28.885
J. Stomp, Hogedijk 106,286I GD Bergarnbacht

Mededeling: Club voor Franse Motoren

per postgiro: 60.000
ING-bank, Gouda
Mededelinq: t.g.v. 67 .02.28.885, J. Stomp, Bergarnbacht.

Archief: Harry Nab, W.v Coltenstraat 62,3621CN Breukelen. 03462-65537

Redaktie Nieuwsbrieven:
Paul Jonlanan (hoofdredaktie, vertalingen en opmaak)

Jan-Coen Dragt (multi-funktioneel crea)

Henk Kaajan (vertaling)
Ton Dorland (drukwerk)

Kopij: Getypt of geschreven. Nog liever op floppy in DOS-WP of ASCII-formaat

sluitingsdarum kopij: Uiterlijk maandag 4 september 1995


