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per voetpedaal zowel de linker schijfin het vooË
wielals de enkele schiiíin het acht€rwielafremde.
DooÍ de tussenkomst van een remdrul(egelaar
weÍd de ÍemkÍacht veÍdeeld, waaÍbij 70 o/onaaÍ het
voorwiel en 30so nÀar het achrerwiel werd ge
stuurd. De rechteÍ schijf in het voorwiel werd als
vanouds met het handpompje bedient. Dat is wel
even wennen als je voor het eerst meemaakt hoe
de'Coes vooí en achler tegelijk in de veren duikt
als je voor een bocht hard moet remmen, maaí na
een paar bochtjes vindt je hei heel noÍmaal, prettig zel8.

Twintig van de vierentwintig uur hadden de gebroe-
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voorgesteld, was Niels algek op deze 90"
stamper. De eerste V7 Sport modellen
zag hij voorbij denderen toen hij een
jaar of hvaalf was. De luidruchiige rauwe
motorfi etsen hadden een onuitwisba-

re indrukop hemgemÀÀkt.
ZoÀls
dat zo vaak het geval is bij dlt
sooít exemplaren,stond het
voor Nielsgelijk roisvast,
dat hij latereenszo n ruige motor moest hebben.
Eerst volgde echter
nog de brommertijcj.
Toen ontdekte Niels,
dat het misschien
beter,zou ziin om
het eerst maaí-bij
auio s te houden. Hij
kon het namelijk niet
hebben dat hii door
wie dan ook werd lnSehaald, waardoor hij
talloze keren met zijn

brommeÍonderuitwasgegaÀn,
Hij was echternog geen 19
toen hem een Le MansI werd
aangeboden.
Nielshoordehetgeluid, kocht de Coes' diÍect en gaí
zichonmiddellijkop voor het motorrii
les- HijslÀÀgde in één keer en nog diezelfde

zomerwerdener zonderonselukkenmeerdan
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ó.000 kllometer op de klok van de 'Coes' gezet.
ïjdens het volgendeseizoenrijpte dan het plan
om de motor van een individuelelook te voorzien.
Zo verdween het raspaard,eaan het beginvan
de winterin de schuurom eengrondige
metamorfos€te ondergaan.Nielshaalde de motorfietshelêmaalu;t elkaaren
versprejdde de onderdelen veÍvolgens
naar minstens viií adíessen over het

hele land. Er werd geëpoxeerd,gepoliist,geschuurden gespotenen àl die tiid schonkde plaatseliikeCuzziSpeclalist,NlelsDekker,alle aandacht
Àanhet blok.De meestexclusievebehandelins
had Nielsgeèist en die keeg het blok dan ook.
De krukaswerd nauwkeuriggebalanceerd
en
nieuwgelagerdom gereedte zljn voor de kachten die zoudenkomen.Decllinderinhoucl
werd tot
een hele liier inhoudvergrootom eerdergenoemdemaÀtregelte rechtvaardigen.
De koppen
werdenmet bijnabierviltgrote kleppenvoonien,
gepoliisteomgevinghun
die in eenspiegelend
werk mochtengaanverílchten.Lifthoogteen
openingstijden
werdenlichteliikgemodificeerd:
door middelvan op nokkendie zo scherpwaren
dat ze nog het meesiop gekruistenaaldenleken.
D€vo€dingvan clepottênwerd door twe€ 38 mm
carburateurs
met acceletatiepompen
overgenomen.De originele36 mm DellOrto'swarenvooÍ
deze motor wat aande magerekant.WateÍin kan,
moeter ook weeí !ilt. Uhgaande
van dit pÍincip€
neemtaan de anderekantvan de spiegelzaaleen
twee-in-een,perfectlÀngshet blok verlegd, clea[voer van d€ gass€nvoor zijn íekening.Om het geheel zo preciesmogeliikte kunn€ntimen werd de
oÍiginelekettingaandriiving
van de dlstdbutieook
nog vervangendoor tandwielen.Tot slot werd het
blok op de rollenbankgezet om maximalevermogen bult te makenhetgeenheel aardiggelukt is.

48 hours
Tegende tiid dat cieassemblagevan al dat moois
eindelijkkon beginnen,
hadNielsalvastde onder,
delengesorteeÍd.die hj niet meerdacht nodis te
hebben.De spiegelsvedwenen alsee6te naarde
zolder,want met een dergelijkpotent blok had
Niels cleze items ook echt niet meeÍ nodig.
Voortaànzou het aileênnog maarbelangrilkzijn of
de weg vooí hem v lwas. Richtingaanwijzers,
de
b€dradingen het relaisdaaNan,het oÍiginelestuur
en het stuuftr.rlpjewerden eveneensnetiesopgeboEen. Het achterspatboídmaakteop niet al te
zÀchtzinnigewiize kennis met de ijzeízaagvan
Niels.Eindelijkklaarmet so.terenen zagenkon de
herenlglngbeginnen.Pasrl8 uur lateí werd Niels
weer gesignale€rd,toen hij met een hoop kabaal
de schuuruit kwamÍjjden.
De voorheendroog I98 kg wegendeGuzzihad
ruim | 0 kilo aangewicit veÍlorenen bilna20 paÀÊ
denkraóten gewonnen,hetgeenper saldoeen he-

le anderemachineopleverde.Na het híllden
kwam Niels er al heel snel achterdat, als het aan
de Coes' lag, het lieÊt enkelop het achterwiel
werd weggeredenbiieen stoplicit Ga9open,kop
pellnglos zoalsvroeger,zat er niet meerin. Het
gaswil met lieíclewoden behandeld,tenminste
als ie een beetjenomaal wil wegriiden. Af en toe
eenwheelietrekkenis natuurlijkaltijd leuk.Mjnder
leuk is het van achterdoor een wheely te worden
aangevallen,zoalsblj de eerstekeer.Mak na het
inÍiiden,mei ziln vriendinachterop,knaldeNiels
weg bij een stoplicht. Spontaanrichtte de 'Co€s'
zió op en majestueusen vol elan pÍjikte he'tvoor
wiel richtinghemel.Daamais NielsduseeÉt een
tijdje stiekemwhe€lleswezenoeËnenop €€n rustig landweggetie.
Nu schÍikthii niet meerals de
'Co€s' het voorwlel
optilt, hii rijdt nu at biina der
tienjaarmet het gemodificeerde
blok.
Het onderstelis natuurliikaf Íabdekal een messcheD sturcnd toestelen zo hoefueenkel de vering van de achterbíugdoor de inbouwvan een
setje Koni clempersopgewaardeerd
te worden.

Door het lageregewicht en de Koni'sis het rijgedrag van de Cuzzlnog betergewordendan voorheen.OndertussenheeftNielstallozelapannersde
siuipenop het lijf geiaagd.Hlj heeft ook nog
steedslol in de machine.Zo duurt het nog
steedserg lang als ie met hem via de
snelwegergensnaartoegaat. Elk klaveólad dat hii tegenkomtmoet kennelijk
eventiesover alle vier de lussenworden
gepakt.En als ie dan meedoetmet die ongein,
moet ie JezelíbehoorliikstÍekkenwil ie hem biihouden.NaeenÍitieop de LeMansvan Nielsbegrijp je echteronmiddellijkwàaromhet zo mo€iliik is vooÍ Nielsom íechtdoorte riiden. Langeauhoef,e all€€nmaarte denkenen
tobahnbochten
de CuzzjstuuÉonmiddelliikmesscherp
in. In de
korte bochtenleg ie met gemakhet knietjeaande
grond, Enwat een bottom power levert de antleke' V2! Wegaccelererenuit langzamebochten is
elke keeÍ e€n êest. Benedende 4.000 omvmin
loopt het blok weliswaarietwat rauw en onrond
(volgensmil is de spiegelzaaldan licht be5lagen)
maarpower is ten allen tijden in volle overvloed
beschikbaar.En boven de 4.000 ioeren veítoont
het blok dan een venassendzachteloop en hángt
echt aan het gas. Willig díaalt de pk-brouwerï tot
bovende 8.500 toeren.Normaljterschakelie echter veel vroeger omhoog dankzii het geweldlge
koppel. De iopsnelheldvan de 'Go€s' zal ergens
in de buurt llggenvan de 230 km/u. Dat is een
waarde waaNooí Niels zich zeker niet hoeft te
s<iamen en waardoorde 'Coes' vandaagde dag
nog steedsseri€uste nemenis. DÀthebbenondertussende meestejo<hiesop hun sup€rsporteG
begÍepen.Heel snel is de blik van 'watmoetienoumetdatantiekedingvanie
een stoplichtveíderop veranderdln een ongelovige 'jezusminnawatheblknoumeegemaakt'
gezichtsuitdrukldng.
Erzullen hoogstwaarschiinlijk
nog een hoop pseudo
Doo-haanuesdeze eNaíing moeten makenwant
Nlels ls nlet van plan de 'Co€s' weg te do€n zolang hii nog kanlopen.Steevasten vol overruiging
beweert hii dan ook dat hij cle 'Goes' nooit meer
weg zal doen. Vele laren kippenvangennog toegewenst,Niels!
Tekéten bto's: PetetE Blake.
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