eendroom
gligging
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Want le vo6lt ze absoluutnlet,dl€ kllos. Je
bontlo maarééndlng bewust dezeÍlotsdoet
sxakt, maar dan ook werkelijkexakt,wat de
b6r|ld6rvíil.H€lemaale€nvêrrassingwasdat
nièt, want we kenden reeds het sublleme
stuurkaraktgr
vande ouder€Le Mans-modellên, en de L€ Mans ll ls wat behgft het rljwl€lged€êlt6vriJwelonveranderdgeblsven.
Maar toch ls het rliden op een deÍgêlijke
machinêaltildweereenenormebolevênls.
kennismetde meest
Wê makenb€roepshalve
motoÍíielsen.dle we oD hun
uitoenloDende
kwalitelt€nmo€tenbeoordelen.Daarzfn gezapig6 to6rmachlnesblj, maar ook íelle,
sportl€v€ scheurljzers met goede 6luurelgenschappen.
En toch, na een ril op een GuzziLa Mans
denk le: ,,Wat moet€nal dle ander6 fabrikanten nog veel leren".Want de stuurkwalltslt€n van deze Guzzistaan nog steedsop
genzamghoogte.
Dat n€emtni€t weg, dat ook MotoGuzzinog
wel lets moet leren. Wani e6n motoÍliets
bestaatnl6t alleenuil een Íantasllschrliwiêlgedeelte.Guzzilaatsteekjesvallenop hót gebl6d waarop ds JaDaflnerszulke meesters
zijn: de aandachtvoor detalls.ltaliaansemotoíieisen wekkennog stêedsde lndruk dat
het dlep in hun hart racemotoren
ziJn,die met
oenvoudigemiddelenzijn aangepastaan de
elsen,waaÍaaneen staaatmotornu eenmaal
moetvoldoen.

InlegÍalêstroomliin

EEn go€d recept moel je ni€i gaan veÍanderen.Dat vinden ze b|l Guzzi kenneliik
ook, want zow€l het indrukwgkkende
V-twin
motorblok als het uitermatestljve dubbele
bulz€nlrame
van de voÍigeLe Manswerdook
blj de Le Mansll ongewijzigdtoegepasl.Niet
all6sn het frame, maar zêlfs het hele rijwielgêd€êlteInclusieívoor- en achtervork,gietwlelen,Guzzi'sbêroêmdeintegraleremsyste6m, etc. ls gêlljk gebleven.De enige verand6dng betreft de plaats van de voorste
remklauwen,
dl€nu aande achterzijde
vande
voorvorkzljn gemonteerd.De massavan die
klauwen
is dusdichterbij de denkbeeldige
as
door het balhooÍdkomenle liggen,waa;aoor
de vork vlugger Íeageert op stuuÍbeweging6n.T€v€nsis de Le Mansll ultgerustmet
een verstelbaÍehydraulischesluurdemper.
De grotgveranderingis natuuílijkde stroomlijn. Hei kleinesluurkuipjevan de voÍige Le
Mans heeft Dlaatsmoelen makan voor een
kombinatievan een groteÍestuurkulpên een
st€l zljpan€lên,waardooÍop het eerstegezlcht de indruk wordt gèwekt,dat deze machine is uitgeÍustmet een volledigeslÍoom-

liin. Dat ls in leiteook zo, maar in tegenstelling
tot d€ gebruikelijkevolle stroomliinendraáit
bij dszs kuip het bovengedeeltemgt de voorvorK mee.
Een nad€el van deze oplossing is dat het
traagheidsmoment van de voorvork, dat dooÍ
het verplaatsen van de rêmklauwen was gedaald, door de toegevoegde massa van die
stuuÍkuip weer toeneemt. Het gíote voordêel
van dle meedraaiendestuurkuip is evenwel,
dat de tussenruimtetussen clipons en kuip
steeds gÊlijk blijft. Er ho€Íde geen rekening
te worden gehouden met bewegingsruimte
van dÊ stuurhelítenbinnende kuip. Daardoor
konden koplamp, Instrumentenpaneelen
cllpons tot een kompakt geheel worden
sameng€voegd.
Een bijzonderheidvan de zllpanelenvan d€
stroomlijn is, dat de vooÍste bsvestiging als
e€n.spollar ls uitgevoerd.waaídooÍ bii hoge
sn€lhedên toch vóldoende druk oD hei voorwl€l rust.

KÍitiek op detai13
De tweecllinder vi€rtaktmotor is niet voorzien
van een klckstartsr, maaÍ kan uitsluitend
el€ktrisch aan praat worden qebÍacht. Hoewel ons proefkonljn qloednieiw was, vrer er
op d€ koude en warmg starts niets aan te
merken. Ook hel koooelen en schakelen verlÍep probl€emloos, al maniíesteeÍde de
nlguwlgheidvan de versnellingsbakzich in
e€n mo€llijk tovinden vrlistand.
B|| het wegrijden vallen twee dingen op. Ten
eeÍste de goede motorsoupless€.Ten tweede
de schakelaar voor do richtingaanwijzers.
.,Dig schak€laar is nu verbeteíd". had de
importeur ons van tevoren verheugd meegedeeld. ,,Zlê je wel, dat we luisteren, wanneer
jullle kÍitiek leveren?"
Indeídaad was de schakelaar verbeterd. Bii
oudêre Guzzi-modellenmoest je het knop,e
lussen duim 6n wijsvingerpakken om na het
aangevenvan richtingde middenslandterug
le vinden. De nieuwe schakelaaÍbezal zowaaÍ een voêlbaíe mlddenstanddie via e€n
vooízichtigeduimbewegingkon worden beÍe:kt. Konklusie:de schakelaaris wel betor.
maar nog niet goed.

Ook hebben ws ooit eens 'n Guzzi getest,
waarvan de tankdop al t€ gemakkelijk open
ging. Wel, bij d€ Le Mans ll was die tankdop
slechts met uiterste kÍachtslnspanning open
te krijg€n. Ind€rdaad, de fabriek heeft
geluisterd....
De e€rlijkheid gebiedt ons €chter le zeggen,
dat dli soort verschijnselen nlet kenmerkend
ho€ft te zijn voor een bepaald motortype. Het
kan een incldentele fout zlin geweest. Zoals
ook de stuurdemper.die wgl versteibaaÍwas
maar in allê standen precies evenveel demplg, e€n Incldenteleíout was. Een willekeurioe
dempeí uil hêt onderdelenmagazijnwerkle
namellikoerÍekt.

Fraaiecockpit
Behalve de schakêlaar voor de richtingaanwljzers werden ook de kontÍolelampjes verbeteÍd. En ind€rdaad ls de zlchtbaaÍheid een
stuk beter gewoÍden. Trouwens de voltallig€
instrum€ntenpartii in dê cockplt ls e€n lust
voor het oog. Er zijn kontíol€lichtjes voor
vrijstand, links- ên rêchtsaf, laadstroom. oliedruk, ÍemvloeistoÍnlveau, grootlicht, dimlichl
en voor de alarm-knioosrlnstallatie. Daarbovên bevinden zlch de toerenteller en de
snelheidsm€têr/kllomêteÍteller met dagtelleÍ,
benevens gen accukonditiemeter en een
kwansklok, all6 ze€r duideliik afleesbaaÍ. Bovendlen is de koplamp in de stuurkuip instelbaar voor solo- of duogebruik, en vooÍzien
van een halogeên-unit.

Kniesteunen
Aangenaam ls de lags zithoogte; ook riiders
met korte beentjes kunnen beide voeten op
de grond zettên. Rllders met een ,,gemiddeld"
postuurkrilgenecht€Í ruzlem6l destíoomliin.
AchteÍln d9 zlipanêlen,vlak achter decillnd€rkoppen, zijn namelijk kniesteuntiesgemonteercl. N,laar die st€unljes zaten naar onze
smaak enkele centimeters te ver naar achteren. De steunties zijn ook enkele centimeteís dik,zodal er vooí de toekomstige
€igenaar dÍie mogelijkheden zijn: languil
gaan zitten m€l gestrekt€ aÍmen en de knaeën
Lêes verder pag. 68 ondeÍaan.
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D-e-motorfiets
aíiveerde uiteindeliikop S ok_
tobeJ€n op 7 oktober gingen we 1smorgens
o_mt.uur.op pact naar de eerste Íace op kya_
ramritl Johannesburg.waar op dinsdag'.Í0
oK-tooer.eenwedstrijd op het pÍogramma
srono..Ju ie zullen wel denken: iat een
ïggmgg d?g om wedstrijdenre organiseren,

niel van Johannesburgnaêr Kaapstadkomen praatsenÍekent,
maar de totaaltijd over beide
ars oaar een wedstriidis en andeÍsom.Het is mancnes.
Je moet dus ten alle tijden zo hard
oaarom miSSchienwel te verbazinqwekken_ moge proberen
te rtjden,ook at tigje in één
,k
der, dat Z.A. al zoveelrijdersvan wèreldktas_ oêr neats
meters oo koo.
se neen vooítoebÍacht.
Tiidens de prijsuiir€iking.die gepaard qino
Ondanksde a-istetproblemen
pakteik op Kya_ m€r een ..bíaaivlees..
(een grole barbecuei
ramide 10estartplaats was ik de 5e Í22'50. Kreeg
rk de pri,s voor de meest strijdtustige
is
j11?.1
een nationatereestdas ue $anprocedurewijkten
,Ji.
-oklgbq'
nogalaf van die in Euvan. cte dag. een onderscheiding waáÍ
lPaurÁruoerctao).
ropa. tsen en ander houdt verband met de r,enner
Aan d_êai'standénmoesten we wel êven wen- zware
rn ulteraarctberetrols oOwas.
Sportmotoren.
Eerst
lvordt
er een
nï-.
kaarl ziet Z_Akjka er ktein uit, opwaÍmronde
j,l!.e
Sqwonnen door de ptaatsetiike
verreden,wáarnaer 1OOmeter P9.
maar9p,d9
ravoÍet ]yeÍd.
In oe praktÍjkis dat wel evenanders We voor.
Dennis ^Gusgott,mel zijn 42 )aat een
de
startstreep
in
slêrtopstellinggestopt soon lweede cees
naooen een ín voor de boeg van 1500 km moet
ván Dongên. Tweede
worden en de motor afqezet.-Ná twée wero Johnny
OwêíSdoor hêt Du Toitsgebêrgle.Jeziet daar mrnulen
Scott.uit Kaapstad.êen iongen
opnieuw
starten
en
op-riiden
naaÍ oe
onÈettendveet wiingaarden,want Z_Aírikais sranslreep.
we Inmiddelsbevriendmeê zijn geíáakt
waar dan het sein ,,30 seconden,, waar
een ván cÍe glootste wijn exporterende lan_ wordt gegeven.
en ote ptannen.koesterl om naar Europa te
Na
het
sein
,,.Í5 sêconden" Komen.I la, net ts wetzo dal er niet
oen. Na het Du Toils gebergte werden we gaat
zo bar veel
het rode lichtbranden,met 1Oseconden
gecontronteerd
mel een woeslijn.de ,.Karoo,,. oranje
j,rl99l, zr!n.maar de kwatiteirvan die jongens
en
vervotgens
groen.
koml
,k-zu uur,fl,oen waíen we eindelijk op de
Igt wetverrektehooo_
praalsvan bestemming.Toên was het êchter
wel.I uur 's nachts.We hebben echter een Achtsie tolaal
Killarny
vorkswagencamper.dus het zoêkennaareen De racewerd verredenover iO ronden.tk etn_ De,derdewedstrijd
reed ik op het Ki arny cir_
orgde
sraapptaats
als achtstein de race en was de derde curt.dat
was OeenpÍobleem.
stechts20 minutenverwijderdligl van
De volgendemorgên,zondag.íeden we naar Kwa( têr die ovêr de finish kwam. De 250 cc onze lnutshaven
in parow. lk had er al een
Árugersoorp..waar
we een Nederlandserijder Krassewerd gewonnendoor peteÍ Ekerotd, Keer eeroer getraind.dus de baan
was nrel
broer
van
Jon. De superbikeracewerd met
Jan Derksen. Maandágmorgen
Her..isgeen tang circuÍt (3.2
9Ii99T9lwe atvroeg
grole overmachtgewonnendoor lwee door yrjgaoretso,en
Iggf
qoor naar het circ-uit,
Kmr..maar
wáaí
eÍg
moeilijk
en zeêr gevaarliikdoor
rK ernoellk kênniskon maken mel de Zuid_ oe tmporteur ingezele Honda cBX 7es_ oe
dikke bomen.In de eerslehéatwas ik kon,
racerjj.Over betangsreing hád ik c||tnoeÍs,die beslaglegden op de eersteen slant In gevecht
9ll'I9an,",u
om dê vijíde plaats met een
nret le..Ktágen.wanl mijn Tz mel nieuwste rweeoê ptaats.
opgevoerde
cc Honda. De tweêoe neat
srroomllnKurpen zitje kendenzê daaí alleen Op dezelfdedag werdenook noo zevenauto_ nao rk.ernog820
meer
zin in en ditmaatraakteik
nog maarvan folo s. vanwegede hoqêliooino racesveríeden.waaronderde oók bii ons be_ ln-dr.re.l
mel
Peter
Ekerold om de deíde plaats.
van net Kyatamicircuitíca. 1800metér)kjópté KendeFormuleFord en FormuleV en de hier
,roloal tk in de voorlaalsteronclerets te en_
helemaat.oÍ tiever gezdgd nret Dekende Formule A antic, waarin Jan InouStast
een snelle
l:,^1sl9l'!9.n':t
nam.hel aChterwiel
neremaalniet.Dus dat werd experimenÍeren
bÍoeÍ
van
Formute I pitoot Jody voeroeweg breken. bochl
hêt gras in ging en aan oe
geolazenmet kleinerespoeiers.lk had een ::l99ller,
Scneckter,veelÍuroremaakt.
hreroo
votgende
valpanij
de ge6ruit<elilke
oui_
goeoe nutp aan Dirk du plooy. een ZuidaÍri_ ue.Opwarmrondeis dus tevêns bedoeld als ren.
scnaalwonden.spierpiin (de volgende
Kaan.oteatgetopenseizoênjn Europa hêelt .,K.UfiÍOnCÍe
. ki'ken naar eventueleo e_ en ggggnlen .:..erS
veet
werk aan de fiels over11!!9Í:qo|.el van d€ auto'sop de baan.prii_ nrero.rolaalwinnaarvan deze wedstriidwerd
9919991:Die vertetdeons ook. dat eÍ op ale zengetd
zuroarrKaanse
en starlgeldworden niel qeoeven.al_ Jonnnyscott op
circuits specialê bênzine te
zijn
3S0TZ.
r(oop ts met een oktáangelatvan 102. Deze reeneen reiskostenvergoeding
(die óveÍigens ue su,perorke
race werd gewonnendoor Mike
noogwaardigebênzinewordt in jerrycansvan rangde kostennietdeki).
urawroro_op een yamaha 1.100 De zes_
zu ller verkocht voor ongevêerf 20:_
crrnoer Hondas konden op hel bochtigecirPortElisabeth
c.ullnet temp_ovan de winnaar niet vólgen,
Tweeklassen
Veerliendagenna Johannesburqwerd in port wer stuurde Rodney Grey zijn
CBX naá; de
Dê ZuidaÍrikaánseracerij kenl maar twee Errsaoeth
de tweederace verredén.Alle races IWeeoeolaats
Krasse-lnoetingen:
de ráceklasseen de stan_ yilg91
zaterdag
plaats.
op
zondas
is
oaaroKtasse.
19l.op
nrerroegestaan.
In poÍt Elisabethqine ner om Pauze
ln.de raceklasseslarten yamaha IZZSO ma' cruoraces,
hetgeen
voor mij betekéndJe,
dat ik Opdil momenl is er een pauzein de raceíj.
c,nrnesên opgevoerdeKawásakis.Honda,s, oe óclJcc
In
set kon.monteren.Hel 2.9 km lange oe tweedehelft van
yamanas en Suzuki'svan 400
tot l0OOcc. Al
crrcu[.was zeer bochtig met een rechl stuk grole Inlernalionalejanuaíi wordênêr enKete
oeze machinesrÍjden in één íace ídit in ver_ van
wedstri,denverreoenmet
.stechts 400 meter lengte. wel ver_ p:I:j99
oano mêl te weanigdeelnameper categorie),
Boer vên Dutmen bijvoor_
l"-"1
mooi.Geenvanqra-ils
en qeenbo_ oeero.en een
maar er wordl wel een apart klassement scnnkketijk
zekereKoíky Ballinqton.Vercler
g€maakt..Echleracêrs ziin êr maar weinig. men!
nooroe tk cÍ_enamen van Jon Èkerold, Vic
Zalêrdagmorgenom 7.30 uur werd de eeÍsre Soussan
palíick
en
Fernandez_
stonden
er rr-a-rnrng
at verreden.Wie van racen houdt, Atan,North
!í3i1',,.Í},
heeÍt lot dusvêr nog steeos ntet
#Y""f#'ojijvoorbeerd
bezwaartegenvroeg opstaan gereoen.Maar er is
In_cte slandaardklásselopen de cateqoneën lllï ou9.S,een
sprakevan.dat hijeindir_
u[een van 250 cc twee_enviertaktentóde al_ neooer. Het wedslrijdprogrammavèróeldde nua
zal zijn lk hoop Alan
maareen motorrace,de resl was autos
.weer van de pártijpierermaíitzbu;9
t^9^ollT99t9!,
reÍgrollsle citÍnderinhouddie momenteelin
utf we in
zijn.
werd een grote Ítop vanwege Arans woonplaats.
z-Aríka op de markl is. Die eer komt momen- ner.arstaan
3--".:,ejp]9-he"l
van de.motoí.ledereenwas ajlang Èchtegrote sponsors
Íeerop naamvan cíeyamaha XS1100.
zjjn hiêr in Zuid_AÍrika
toen ik. eindetijk van start sing. at even moeitijkle vinden
Het aanlat rijders dat aan wedstriidendeet_ Xïjlo_y-e,l
als in Nederland.Er
uesonoankswerd ik toch noq zevende.In
oe
Destaat
neemr ts rondutl teleurstellend
htêr
ee_n
Team
Valvolineen er rijden2
en ook op de
openoarewegenzie je niet veel motorfietsen rweeoeneatstarfleik betereri finishtearsoer_ longensvoor Suzukien 2 voor Honda.Daar_
ruoen. Ue aÍStandenvan circuit naar ctrcutt oe. neEeen in de ejnduitslaggoed bleekvoor mee rsde kOekwel zO'nbeetjeop. Maar kwali_
z4n zo groot, dat veel iongens biivoorbeeld oe vrerdeptaáls.AÍwiikendis, dat men in Z.A. Ietl rsnrerwell
voor het bepalen van de ernduilslaqniet de
peterVerhulsdonk
VeÍvolg van pag. 51
legen de steunties,lekker gaan zitten zoals
,e ner prettlgstzil, maar dan met de knieën
ore outtende stroomliinuit steken.of gewoon ryoen,.daarga€l hetom.
oe. kntesleunliesdemonteren.Als het onze
re-rswas. zouden we de laatstemoqeliikhêid
LeMansI stuurtnógbeter.
Ktezen.
Technische
gegevens
Afgezien van de knie-problemenis de zit_
wjêlen:voor en achtêrgielwielên
Molori luchtgekoeldetweecilinderin
posIte echterprima.De onderlinqea,slanoen
remmen:dubbele schiiÍremt 3OOmnl
v u " v - v o r m . 2 k l e p p e np e r c i j i n d e í .
voersteunen en zadet zijn
mer peíoratie vooÍ. enkeleschiif,242
l11y_q!9ons
centrale
nokkenas
zooanrggekozen.datook op langerittengeen
mm met perÍoratie achter; jnteqraal
boringen slag:83x 7g mm
veímOetOneid
optíêedt
remsysteem
citrnderinhoud:
Anders wordt het, wanneer u aÍstapt.De zij944 cc
banden:voor 3.50H18;achtêr4.1OV.l8
kompressieveíhouding:
standaaídkan op lwee manierenwbrden uii_
10,2op l
tankinhoud:22,5titeí
maxrmum
geKrapt: met de hancÍ of met de voel. Voor
vermogen:60 kW (81 pk) bii
droog gewichtt196 kq.
/ouu t/mrn
gil.llqll-r9 moet u echler eersr aístappen....
kleuren: rood/zwart elnwit/zwaÍt
ontsleking:
accu-bobjne
Eovenoren.
toopl u de kans. dat de Le Mans
P/êslatles.. gêmiddetd brandstofqestart:
elêktrisch
.-lftllqg"19 heenomvatr.Maarsê_
g."jj,^o:_
oíurk 1 op 16
Transmissie:droge plaatkoppelinqoD
rurí<rgts cre mÍcÍdenbok beteí tegen ziin tàak
acceleratie:400
m in .t1,9sec.
kÍuxastprimairetandwiêloverbrenolno
opgewassenen vergt het opbokken wernrg
topsnetheid:220 km/uur
versnettjngsbak: vijí veísnellin-oe;.
Insoannino.
Prijs:^^/ 12.999.- ímet ctose_bak
crose-raliobak op aanvraaqleverbáar
ongeëvinaard
secundairêlransmjssie:caidan
lmporteur:l\/otorCyclelmport BV, Gê_
Htlwtetgedeette: dubbel buizenírame
Nogal wat kÍitiek, vindt u misschien.Ach ja,
raro ScnottenslÍaal
73, Rot|erdam.
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