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Guzzi

Een Guzzizoals dat over Guzzi'sin de boeken staat
U weet wel: Als het magischewoord 'karakter' om de hoek komt kijken, worden minpuntenverdoezeld.
Dat zullen we nou eensníet doen, maar dan nog 'ontkomen'we niet aan een laaiendenthousiastverhaal.
Een Moto GuzziLe Mans 1 is een houten mo-

veel dingen terug. Start de motor maar eens.

dartknop indrukt. le vóel de inslag van het

tor, net als zijn beroemdevoorganger,de V7

Linksopzij van de machinekamer
zit een enor-

sport. Met een grote bijl uit een enormstuk ei-

me Boschstartmotor.WaarschijnlUk
een restpartij van de productie van Leopard Twee

starterrondsel
op de starterkrans.
Je hoort het
geval:
in ieder
Klonkl De zware krukaskomt in
beweging.Dat mêrkjê, door een soorl 'Super-

kenhoutgehèkt.Vooí de finishingtouch is de-

ze keer een klein vliegenschermpje
aange- tanks. Goed genoeg voor de íabriek in
bracht,zodat het net lijkt of we modernzijn.
Mandellodell Lario.Die doet zijn werk abso"
Ook de s(hakelpedalenzijn 'genormaliseerd' luut naar behoren.Er is namelijkook een accu

BMw-eÍfect'.De motor wil kantelenbij wisse-

ten opzichtevan de V7, maarverderis het gro-

aan boord van deze sportmotor (pauze),die
genoeg stroom in voorraad heeft voor een

geda(hten adnwezig.Bij Moto Guzzi ligt er
nooit vuil op de weg. rijden er geen auto's

middelgrotestad.

vooí je, die grit opwerpen en slijten zuigers

Nooit Yuil

niet van het verwerkenvan ongerechtigheden
HumoÍ...want in 1976weten 'normale'Íabri-

tendeelshetzelfdebos,waar de boom voor de
Le Mansis omgehakt.Want bij het zien van de
gigantischeklont aluminiummet die twee joekelsvan puistengaanwe het toch niet hebben
over verfijnde te(hniek? Als je bijvoorbeeld

lende toerentallen.zo'n smeedijzerenkrukas
mist zUninvloedniet. Luchtfilterszijn slechtsin

Linl(saan de motor, net voor de gigantische kanten allang dat er milieueisenzijn en dat
eenswlst dat de krukasalleendoor Schiltmans Dell'Orto carburateur,gaat het'alles-oÍ-niets' 'een motorfietseen luchtfilterdient te hebben'.
gemonteerdkan worden, Dit omdat alleendit
chokehendêltjeom, ïwee kabeltjesbedienen Het geeft je daarentegenweer wel de geletakelbêdrijÍhijskranenvoor zware bouw bezit, op beide gasfabrieken
genheidom te genietenvan de aanzuiggeluide mengselverrijker.
De
Dê
krukas
Oftewel:
en het vliegwiel van een
benzinekíanenniet vergeten. Bij het starten den, die andersvoor je verborgenblijven,Draai
'merk'
je
Guzzizijn loodzwaar.En dat
in heel
moet je het gas iets open houden terwijl je
he1gas (alweerdit ltaliaansehumor: Het gaat
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zwaaren je moeteen keeroverpakken)
en lul5-

Voora het vrijstandlampje
zal zelí wêl uitma-

Dantrek je de koppeing wêerhelemaain. Dit

ter...Koudstationair
lopenmet de chokeerop
gaat moeilijk. Je moet goed opletten dat hij

ken wanneerhet aangaat.En vooralwanneer

it een beetjetypischvoor allegroteGuzzi's
uit
de ja.enzevenrg Je went eÍaan.zo e'g \ dêt

niet...

niet. Bij het wegfijdenvoel je echt etterlijk ie-

niet afslaat.

Joe Bar gàat rijden
spaghetti
De contactsleutel
zt achterde kroonpaat in
plaatsvan'noÍmàal'erop.
Gepriegel
in de marge op het frame,pal voor de tank,ondereen

Dezestrip,en dan natuurlijkdee 1, spreektIn
de jarenzeventig.
Hij is net zo beÍoemdalsde
norore'r -r die r'jd. tÍ konr geenLe IVè_íin
voor,maardal had heelgoedgekund.Alseen

te kleinrubberfapje. De elektrische
instattatre motor hard gaat,wordt dat uitgebeelddoor
is op dezeLe Í\lanszoalshet overGuzzitin de
hemvlakbovenhet wegdekte tekenen.Op d-"

van een
dereklapvan de zuigerr.oeÍkrachten
je
gaan
doe zonderhet
oermotor.Naartwee
gashe emaalaí te slulten.Niette vroêg,want
dan wil het niet.Eeetjetoerendraaien.
letsterug latenvalen,koppeing erbijen met gevoel
de voet onder het pookje.Nog voor je hee_e
maal k aa' benl nel de beweginggeeí dl

boeken staat: Knudde met een rletje. Slordig
gekronkel
achterzijkasten,
onderde buddyen

Guzzivoelje dat ook zo. Met je neusop de tel

in de koplamp.Die rare spaghettimoet voor

zo hard gê je...Ste je maareenseen karika

weer gas en laat de koppellngkomen.Soepel
e- zonderkraakpè(l de noloÍ op en rèa'
_e
weer -ret geweldddn.Doe hel ,/oàl\je dàr

bedrading
doorgaan.
Geenk eLrris consequent tura e Le Í\4ansmet berijdervoor. PrachtiglBij

op bijvoorbeeld
een SuzukiGT 750 zou doen,

doo gevoerd,eÍ z;tle1 loze orèder in, e1 de
zijn waarrchijn
connectoren
ijk op de vuilnisbe
t
gevonden.De instrumenlen
en knoppênzijn
van de kwaliteitwaaraanltaliaanse
motoren
hun reputatiete dankenhebbenrEchteorigineleknakenkwaliteit.
Dashboardlampjes
ichten
ook wel eensop a s dat niet in de CAOstaat.

ersen achterhet ruitje,zwevendover de weg,

The l\4otorcycleCompany in Bergarnbacht dan protesteertde bak en kan het gebeuren
(www.themotorcyclecompany.net)'leasten'
we
dat het a(htêrwielevenopzij stapt.Om de verzo'n echte Le l\4ans,want we willen op pad.

gelijkingbij suzukite houdenrEenRE5 wan-

Om de eersteversnelling
ook. Hee
in te kunnenschake- kelmotorheeÍtdezeeigenaardigheid
len moetje de voet op hel schakelpedaal
hou- hoíterigen stoterigrijdenis het gevolg;de carden en de koppelingheelietsop êten kornen. dan veí9eefth er echthelemaal
niets.
Netzolangtot je de versnelling
erinvoeltgaan. Terugschêke
en doe je door eerstin één bewe-
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\àèst al deze loí oveí ddl ?ogenaèmdekê.ikter'
hebbende nieuweAprilia'bazenvan de fabrieknatuL4i;k g'oot gelijk ddt ze bj de rieuwe e modêllên toch verfijningendoorvoêren.Dêt ze na dÍiehondeÍdJdarhydraulrcheklepíoters invoeíenom
dàt ro kd.akteristielekleptiklen 'n te dammeni\
nàtuuÍlijk rcÍe(ht. lModeínerrotoÍrijdeÍ noeter

MotoÉype:

tweecilinderluchtgekoelde
viedakt
V motor,enkeleondeÍliggende

nokenàt twee kleppenpeÍ cilindeÍ
goring x slag: 8 3 x 7 8 m m
Slagvolumê: 844 cc

irrme' ook GJzr's kopên,ànde5 blift de fabÍ:e\

Compressievoud:
102:l
Vermogeh:
81 pk (s9,6kW) / 7.600omwrnin
Max, koppel: 73 Nm / 6.500omMmin

niet bestaan.Eeuwigelofzangenvan klassiekliefhebbersover het verledengêeft geen brood op de

VeÊhêlling€n: vijÍ

plank.Het k toch al kn;p dèr le kansTier de Íd

Frame:

Dubbelwiêgframe

ditronelewadÍdenvàn l.et merk in íard te hoden en de dikkeV-twinstoch de modeÍnetijd in te
loodsen.Ook voor de traditionalistenis dat eigen-

Remmen:

voorrdubbelegeperfoÍeerde
schijf

li,k goed rieuws | í z.l dL5 n et gêprobeeo worden kopieë1van 'ecl^têKlasse<et tê Tàken. De
retromodellendie, juist door hun íeferentiea.n
die klassiekers,
deze ';n beeld' houden,zijn zó an
ders.en ndtuuÍlijkool bête.. dàt ee1 een op èe']
veÍgeli-kirgal;jd mànk gdat. l-n ']er is nogelijk
7o'n vnuere veígehjkingstesÍ
door zowe, oe oude
dls de n eJwe 'iets re laten wi,lrer. En oaarm.e
blijven de kenneE dat selectegezelschap
wat zo

Koppeling:

meeÍvoudige
drogeplaat

achter:enkêlegeperfor€efue
schïÍ
Vêringl

voor:hydÍàuli5che
telescoopvork

Gêwi<lÉ:

achter:twee schokdempers
droog(a. 198kg.

Tehkinhoud: 22,5liter,super(metloodveÍvanged
ïopsnelheid: . a . 2 1 0k m / u
Bouwiaar:

1917-1919

Nieuwpriis in 1977: Fl 11.999,Prijsbêeld
in € volgensVoituresKlassiekeí
Almanak

heeÍijk kan genietenvan levendêstukkengeschiedenis.

6.500

5.000

3.600

2.500

1.600

ging de koppelingin te trekkenen flink gaste

hebben.De motoa(rillingen
worden allemaal
volledig weggedemptdoor de ronddraaiende
de uitlatendan te vertellenhebbenis,zoatsoe
gyroscoop.Helemaal'vlak'. Ga je echt door,
Engêlsen
zoudenzeggen,'beyond
description'. dan word je niet door dê toerentellergewaarDiepdonkeregorgelgeluiden.
Overigenst
Alsje
schuwd,want dat Íraai gestileerdeknakending

Voofaleigenaren
die zichzelfaangeleerd
heb-

geven...Dande pook omlaagen gasdicht.Wat

ben gebruik te maken van deze eigenschap,

hêlemaalniets wilt voelenvan het rijden kên
dat ook; moetje de toeren bovênde 4000hou-

construeerdis. l\,4aarals je dan toch in het
'zachtegebied'blijft,benje natuurlijkheelzuinig op je blok.Ook zuigersnelheden
zijn laag

is dan àllang totaal de weg kw;jt. De wijzer
zwaait alle kanten uit. De veranderendetoon

dên ên niet versnelen of vertfagen. Hogerê van het kleppentikkengeeÍt dê meningvan de
toeren draait de motor ook pÍobleemloos, motor weer over wat jê aan hêt doen bent.
maarhet mooistLoopthij tussen4 en 6000toêLachen,wênt hier k dat 'karakter'dus ontstelren.Danblijktdie zwarekrukasook zijnnut te
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lênd leuk, zolang je het maar wílt merken.

houdenhun blok een eeuwigheid
heel.Want
al dat geweld bij remmen en optrekken kan
het blok echt wel aan, doordat het zo ovêrge-

alsje zo rijdt. Ak je daarbijbedenktdat er een
soo't Nikasilin de cilindeíwànden
zit (Guzzi
noemdehet NiGuSil),
dan zijn de ingrediènten
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je schuddenden rochelendvertrekt bij een
stoplicht.Wat gtuurt zo'n motor lekkerop een
dijk bij een constantehoge snelheid.Je voelt
het oÍ je over een dubbeltje of een kwartje
heenrijdt(cq een één- oÍ twee-euromunt).Dat
houdt ook in dat je heel erg bewuí aan het
motorrijdenbent. Wát een silhouet!Wát een
vormgevinglDat brok massiefonder de tank:
zo móóill lk vind het eigenlijk niet eens int+
ressantdat een goed geprepareerde
of bijgehouden Guzzi weldegelijk een betrouwbare
motor is (en dat is dus gewoon wáád. Dat er
exemplarenzijn met tonnen achterde kiezen?
Prachtig,dat geeft de minder ruimdekenden
onder ons ook 'legenvuur'tegenovermijn lompe kwaliíicaties.En dat houdt iedereentevreden. Maar voor mij h dat allemaal'Geloelim
Raum'.
voor een lang leven wel aanwezig.Als je zo
netjêsrijdt is je bak daar ook dankbaarvoor.

speelt.Zwabberenis er niet bij, hoe hard je

De vergrendelingvan de vijfde versnellingwil

ook rijdt. Dit is typischweer zo'n motor die
stukken harder de bocht om kan dan je ge-

wel eensvan meningverschillênmet de motor-

neigd bent te denken,

rijder. En de wil van die circlip is sterkerdan
die van een kerelvan vleesen bloed.Gaatstuk,
behalvewanneerje niet zo lomp ridt alswaar

KlaÍe taal
AlsGuzzi-liefhebbers
nu nogmeelezen
en ze

de motor nou juiÍ wel toe uitnodigt,

hebbennog niet begrepenwelke dubbelebo-

EenLe Mans(en nog een paar Guzzimodellen)
kán mij stomweg niet teleurstellen.Diê heeft
allang zUn eeuwige roem verdiend.Niet om
wat 'ie niet kan of heeft, maar vooral om de
onnavolgbaremanier waarop hij mijn zinnen
prikkêlt.lk bêzit bêstêên paarmotoíendie wel
aan eisen van perfectie voldoen (hoewel de
écht perfectetypesjuist weer niet in de collec-

Als je wift weten hoe hard je gaat voel je dat
vanzelÍ wel in je rug, De vering is bij de Le

dem in dit verhaalzit dên hier even in rrare tie zitten).DushoeÍ ik mezelfniet meerwijs te
taal hoe ik aankijk tegen dit brok karakter. makendat sommigeanderemachinesdat ook
Láátzo'n Íiets achterhaaldzijn, láát hij zijn - an hebben. lk kên hêerlijkonbevêngêngenietên
vergelijkingmet tijdgênoten- grondstoffelijke van wat deze motorÍieb wél te bieden heeft.

lvlansook zo traditioneelltaliaant zoalsdar aF
weer in de boekenstaat plankhard.Veerweg

aíwerkinghebben.Lááthet eên onhandigding
zijn, láát de bediening'raar'zijn.Zeldenzo'n

En zo'n Lê Manspasthêel êÍg in mijn rijtje'ico-

bijna nul en demping aÍstelling beton. Even
Italiaansis het gegeven dat je vanzelÍ rijdt

knullige montagevan de buddy mêt het achterspatbordgezien.Het ís kapot of het gaat ka-

lk héb àl een frame met kentêkenvên een Le

waar je kUkt.Vérgaandneutraalin de bochten.
Wel reageert de motor als je met het gas

pot. Maar...Kolere,wát een geweldigeklappen

Nwa, niet echt, lieverruilen!

Ongeveel

nen-uit-de-jaren-zeventig'.
Willik ook hebben...
Mans 1 en een hele Le lvans 3. Ombouwen?

uit die uitlatenl Kolerewat een zalig gevoelals
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