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Vorige week kreeg ik een telefoontje van
de redactie:ofikvoor de rubrieklezersfrets
even een aÉpraakkon maken met een zekete
RolandVergeylenuit Massemen.Crootwas
mijn verrassing
toen ik op de dag in kwestie
oog in oog bleek te staanmet de fiere eigenaarvan het aardigebeestjewaarik u daarnet
nog over vedelde."Dit beloofteen intereg
santevoormicldagte worden I" Wat nu volgt
is zoalsRolandhet zelínoemt hetverhaalvan
een werkelijkheid
gewordenjeugddroom.

In 1976maaktde manvia vriendenvoor
het eeastkennismet een Cuzzi V7 SpoÉ.één
van dé ultiemesportmotorenuit die tijd. Een
goed jaarlarerkÍijgrhijaÍen {oe de kÀnsom
presiatiesen
te proevenvan de fantastische
wegliggingvan de 850 Le Mans,afl@mstig
"Erwaseen
uit dezelfdesportkeuken.
hemelsbreed
verschiltussenhet rijdenmet
een lapansemotor en met zo'n ltaliaanse
6ets.De liefoewasgeboren!", aldusRoland
Hebbenwe dat niet nog al eensgehooÍd?

Her moesten zou een Cuzri wordenI Maar
ja, U weet ook hoe dai allemaalgaat.Zel(er
in die tiid was een lapansefiets toch nog een
flinkstukgoedkoperdan om het evenwelke
Italiaan,en een Le Manswaszel8 naar
Italiaanse
normenduur te noemen.Eennieuwe Moto CuzziLe Mansll kosttetoentertijd
in Belgiênieuw 148.800Beí exclusiefB.T.W.
wat op zichal 6.000franl(meeÍwas danwat
men voor een DucHailwoodReplicadiende
neer{e tellen.Voor nog eens23 brieiesmin
der kon je ioen al een CB900 F uir de (oon
plul&en.
zaalvande lolGleHonda-dealer
Kwamdaarnog eensbij dat moederen vader
Vergeylenzoonliefna een motorongevaltoch
lieverin een autozagenrondrijden.Maarhet
bloedl(uipt waarhet niei gaankanen in
1988gaarRolandopnieuwop zoeknàarde
machinevan zijn dromen.Eendikkedrie jaar
lateris het dan eindelijl(zover,in Anderlecht
vind hij een bijnavolledigoÍigineleLe Mans
ll in goedesraat.mer 20.000km op de teller
en recentnog gereviseerd.
De eigenaaris
beÍeidhet ding voor 100.000frankvan de
handte doenen nog geen uur laterwordt de
motor op een aanhangwagenvastgesjorden
richtingMassemengetrokken.
Niet viesvan een beerjesleurel-en spuic
werk besluitRolandde mo(or (erugin de originelekleurstelling
te sieken,geholpendoor
zijnschoonbroer
die caírossier
is. Om deze
klustot eengoed eindete brengenhad het
tweetal wel een aantalgoede kleurenfoto's
nodigalsveÍtrekpunt.Nochbij Cuzzi-deàlers.
noch bij clubswÀsook maarietste vinden
dat van en'g nut kon zijn.Danmaareen íaxje
naarde fabriekin Mandello.Ênwat dachtu ?
Twee wel(en later stopte de postbode een
grote enveloppein de busmet daarineen
vriendelijkebriefvÀnmijnheerRÀnalli.
sales
manageÍbii Moto Cuzzi.dewelkewis( (e ver(ellenda( er van de Le Mànsll I 1.045srulG
geproduceerdwerdeniussen1978en 1980,
waarvaner +/- 70 in Belgiëwerdeningevoerd en dat hij ook nog vijfoude public'reitsfoldertjes
van deTemororbij zijn bÍieie
heeft gestopt. Aha ! Dat was dus goed
nieuws.Al gauw stondhet beestjeer weer bij
alsofhet net versuit de winkelkwàm.Wel
werdende twee fel oranjesirependie noÊ
maallinl(sen rechtsvan de koplampop de
stuurl(uipte vindenzijnachterwegegelaten.
Volgenshet toldenjezoudendie becioeldzijn
om beteÍzichib.rÀr
re zijn in het verl€er. nier
meerecht nodigdus alsje, zoalsde wet het
nu verplicht,altiidmet ie lichtenaanriidt.
EnÍjden wordt er zekermee gedaan,nu
zo n vier jaarna aankoopstaaneaal zo'n dik-

ke 45.000 kilometersmeerop de teller.Niet
slecht voor een klassiel(erzou ik zo zeggen
Dit machientjeis dan ook regelmatigte zien
op zowel nationalealsinternationale
Cuzzitreffens."Ensteedszondernoemenswaardige
problemen.Ooit ben ik zelE nog op één dag
uii ltaliëteruggekomenin de gietenderegen
zonderdat de le Mansook maaréén klap
verkeerdheeftgegeven."Eerliikheidshalve
zijn wij wel genoodzaakt
hier aantoe te voegen dat de motorwel enigewiizigingen,lees
verbeteringen,
ondergaanheeften dit enkel
met als doel het hele zaakjebetrouwbaarder
te maken. Het eerstewat gebeurde was het
vervangenvan de standaardgemonteerde
(diedus welvan een sooÉ
open inlaatkelken
muRgengd.bvoorzienTijn)door K&N lu<h'filters.Jammervan dat mooieaanzuiggeluid,
maaralsie niet elke20.000kilometerwil
reviserenis d't echtwel noodzaak.Verder
werd er een Dynatek-ontstekingvan het type
tlectronicDynalllgeplaarsten weÍd de vo ledigeelectÍischebel(abeling
grondignÀgezien en waar nodig met kontaktspraybehandeld. De nog steedsorigneleschakelaars
op
de clip-onsdie biiCuzzi'suit die periodeal
heelsneldurfdenstukgaan,hebbenop deze
fietsnog nooit problemenopgeleverd.Een
uitzonderingdie de regelbevestigr? Reeds
van voor de aankoopwaren er achtetaan
Koni-scholdempers
gemonteerd,daarhet
fabriek-af
spul er dikwijlsna nog geenjaar
aktiviteital de bruiaangeeft.
Qua uitrustingwas (en is) dezeLe Mansll
uitermatevollediguitgevoerd.Denkenwe
maarÀànciestandaardgemonteerdeaccessoireszoalsstuurdemper,noodknipperlichten, voltmeteÍ,klokie,...en uiteraard- hoe
kanhet ook anders- het befaamde' inregrale" remsysteem.Deze laatstemag inwerken
op twee joekels van geperforeerdeschijven
van elk zo'n 300 mm doorsnede,achteraan
maakteen enkelegeperforeerde
242 mmschijfhetmooi weer uit. Remmendoenze als
de besteen dat mag ook wel voor een
motorfiets die toch nog steedsvlot boven de
200 lm/uur gaaten waar kruissnelheden
tot
180km/u nog tot de mogelijkhedenbehoren. Dit is uiteraardie dankenaande ruim
bemetenkuip die tot die snelheidmeerdan
voldoendebescherming
biedtdande ÍijdeÍ.
Warop het eerstezichrnieropvak is dat de
stroomlijnuit twee delenbestaat:het onderste deeldat tot bovende cilinderkoppen
komt is vast op het kadergemonteerd en
daarbovenzit een tophal0edai met het stuur
meegeweegt.
Ook de wegliggingstaatop een,zeker
voor die tiid, zeldzÀamhoog niveau."De
SuzukiCT 550 waarik ooit mee rondreed
Motor V-twinin90"-opstêlling,
4lald- 845cc
was een nattedweil in vergelijldngmet deze
pêl
luchtkoeling
2 kleppen cílinder
me
Le Mans." Hieromtrent bestaatwat ons
stoleÍslangen
enenkele
nokkenas
betreft geen secondetwiifel , ie moet er maar
Boíngx slag 83x78mm
eenswat artikelsuit die tijd op nalezen.In
Kompressie10,2:1.
CaóuÉlie 2 x Dêll'odo
36nm+accelelatiepomp1978was het zelb een CuzziLe Manslldie
er in slaagdede Bol d Argentte winnenop
i,4ax.
veÍaogêrl59,6kW 7600o,p-m.
het circuitvan PaulRiGrd,een lange
l,.lax.koppel 78Nm/6800o.p.m.
afstandsrace
voor volledigoriginelestraatmo"
Vgrsnellingen
5
toren. OndankszwaÍe Japansetegenstanden
Topsnelhêid220kíVu
een pk-nadeelwas het pleit al gauw beslecht
Frame
dubbelwiegfÍame
in hetvoordeelvande stukkenscherperstuophanging Voor:telescoop,
veeÍweg
125mril
AchteÍ:
klassieke
stereoveíing
rendeMoto Cuzzi.Het enigewatvolgens
ReÍnmen VooÍ:300
mm,dubbel,
dubbelklauweneigenaarRolandheden ten dage wat roet in
Achter
243mm,dubbêlzuiger
klauw
het eten komt gooien's de achteNelg.Deze
Banden
Voor:3.50
H18 Achter
4.00H18
dient geschoeidte gaanop een bandenmaàtBalhooídshoek
62"
ie 4,l0 V- 18,herwelknietmeerzo gemakkeNaloop
110mm
lijk te krijgenis in eenvoldoendezachterul}
Drooggêwicht
196kg
bersoort.Qua bandensliltage
daarentegen

valt het gelul{dgallemaalwel mee,zeker
wanneerje rckeninghoudt met het feit dat
het ioó niet missemotorvermogen- een
dikke80 paaroekraóren- rochvia een relddefsmàloppeNlakaànde bàanwo'd( afgegeven.
Ook op anderevlakkenis deze motor best
wd zuinigte noemen.Doorde 36 mm carburatoren,vooÉienvan accelleratiepompen,
stroomtbij eenvlotte rijstijlgemiddeldzo'n
6,5 liter benzineper 100 km (1 op 15,4).Als
je dan nog weet dat er 22,5 litersgaanin één
tankkom je aaneen autonomievan om en bii
de driehonderdkilometer,wat zekerniet
slecht is. Over dureonderhoudsfakturen
kan
RolandVergeylenook al niet klagen,daarop
dit vlak omzeggensallewerkzaamheden
"binnenshuis"
gebeuren.Wisselstukken
zijn
dan weeÍ niet zo goedkoop.
Als u wilt weten wat zo n zeldzaamvogeltje dan wel zou moetenkosten,dan kunnen
wij u verklappende waardedoor een erkend
expertise-burcau
eindvorig jaaÍop 175.000
frank(ff 9500,-)geschatwerd. Eenlichtefluittoon ontsnaptvan tussenmijn lippenalsik
bergik mijn
dit bedraghoor.Lichtaangedaan
pen en papier weer op en een uitermáte
gespierdehanddrukhaaltmij weer uit mijn
gemijmer,"Miinheerriidt met een Cuzzi
n e e mi k a a n? "
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