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Moto Guzzi.To€htigjqor historie.Met vollenen opstoon.Met glorieuze
tepunten.Enindrukwekkendedieptepunten.De Moto Guzzi 850 Le Mons zit
zondertwijfel in het Íïtie hoogtepunten,Ende mochinedie wij vondenbewiist dot net zo goedols dct hij bewijst hoe beperktde sctuoliteit kon zijn.

EveneenkoÉe oonloop
1918.Gio€io PÀÍodien GiovanniRavelliwarenluchtmÀchtpiloten.ltaliaanseleger-en luchtmachteenheden haddenjndertijdal een reputatievÀn puÍe snel'
hed. WÀnrer de viand naderdewàíer re nhijd rdzendsnelweg. CaÍlo Guzzjwas de deÍde muskerier.

teÍde

Hij was monteuren coureuÍ.RÀvelliosnewelde in de
ooÍlog. Neergestort.ln i9Z0 rolde het eersteproto-

weg

i'

op

type de cleur uit. De nationaleluchtmachtsadelÀar kniehoogte.
was ter nÀgedÀchtenis
vÀn RÀvellihun meí(em-

Mei

bleem. ViÀ een indÍukweld(endereeks ééncilinders

stond de 6uzzi er

kwam het zwaÍe werk vanaf het midden van de zesti
ger jaren. De dwaÍsgeplaatsie V-twin vÀn 704 cc had

goed gevoederd bij.

zijn Íoots in de automobieleen de legeÍhoek.Lees

liep de motor op een haar

7l

pk
'

Met een beetje mazzel

FIAT500 en een soorl gemotoriseerdemuilezel.ln

na 210 kilometerper uur. En

1967ging de V7 in productie.We pÍatenover 40 pk

dat was in die iijd nog heel

bij 5.800 toeren.De V7 groeide in 1969 tot 757 cc

hÀrd.Mei deze Le MÀns had het

en werd de 45 pÀardensterl(e V7 Special. Met ver-

roemÍuchtemeÍk uit Mandello in elk

stevigde caÍieÍs en een hoop detailzoÍg groeide het

geval een wereldprimeur:Het rempe-

blok toedstischdoor naaÍ 844 cc in de 850CT,de

daal bemoeidezich ook met de voorrem-

ee6te motor die zoveel koppel had dai er zo uit de

men. Met één voorrem tenminste.Voor veel

doos zwarte strcpen mee getrokken konden worden,

mensen vereiste dat een ie grote gedachie-

MÀarwij volgen nu het sportievetÍÀject.En dat be-

sprong. Echte motoÍijdeG remden eigenlijk

gon in 1972hoogstindrukwekkendmet de V7 Sport.

\,

Zittenwe op 72 pk en eenvijíbak.Dje slÀnkegewel

nooit, maÀrÀlser dan toch eensgeremd moestworden. dan alleen mer de vooÍÍem. On de Guzi ,,!as

denaaris inmiddelszo gezochi dÀt er vervalsingen

de handrem hardig als nddÍukkelijie oncleÍsreu-

van woÍden SemaÀkt.RÀÀdpleegde club oí Iheo
Lamers.ConÍoleeí voor aanschafaltiid de nummers,

teem redelijkingebuÍgerd.Ook bij de GroieMerken.

Weesvoorbereidop een deuk in ,e saldo-

DooÍ de keihaCe veíing er de Íotsh,lÍdedeÍni1g

De LeMonsfomilie

ooÍzaaktelastwisselreacties.
Die zelfoe keihardheid

[.rg heftig en inmiddels net zo gedateerd. Dan pÍa

\ans ook Ce voornaarsre Íeden d(hreí her goede

ten we oveÍ de Le Mans I en de IL In 1976 kwam de

weggedrÀgvan de ÍoCe Íenners,W,lnneeÍde veÍing

'r

ning in het heetstvÀn de stÍjd. Inmiddelsis het sys-

had de Cuzziweinig hindervan door het cardanver-

Le Mans 850 in beeld. De roem daaNan is intussen

ên demping louter symbolischaàngeduidzijn, dÀn

bij veel mensengoteÍ dan die van de V7 Sport.De

veÍanded er bar weinig aan de rijwielgeomeirie

planksmallemachinewas zo zuiver motoffiets,als

wanneerer bubbelsof bochtenzijn. Pal&enwe c{aar

dÀt alleenltalianenkondenmaken,De 844 cc motoÍ

een stijf hame en een laag zwaaÍtepunt bij, dan zit je

had meer compressiegekregen en de Dellorto's

al gauw goed. Het laatstescheÍp in de tijden weÍd

PHF36 haptenongegeneerdgÍote blokl€n ongefil'

naiuurlijk gezet dooÍ de berijdersdie ooit model
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hebbenmoetenstaanvoor de
rypesin de eerstetwee delenvan
de loe BarsÍips. Zestigkilowe-

ten gesjouwd. VooÍalsnog hoeft hei geieisieÍde
pÀnd n.et in beeld (e Lomer. AMX is lerdoÍie iÍr
mers geen sensatiebladlDe Mille mag als mollig
zusje fiSureÍenop de achteÍgrond.De verbijsteÍend
origircle I e Ma,r) II is hoofd'olspele'.Samenst?an
ze dieprood te bewijzendat alle JÀpanse
fabrikanten
het fout doen met hun multicoloÍ schema's.Ergens
in l92l moeten ze bil Cuzzj ooit een mega blik
'GJzi
Rood l'ebbengehoc\(. Mooi hoo . En de rÍd
ditionelelijnenworden met mat zwartgesuggeÍeerd
waaÍ ze de moderniteitten pÍooi zijn gevallen,

HuizeDe BlijeInvol
Natuurlijk past het pÍima in het sei
zoen, maar het is rotweer.Bovendien

Klein!
Mi.{l-ie r $,rr,ïle\ vÍoeseÍ rier veel bereÍ.V.oege'

is het allemaal wat rornmelig in

wa5.i le. wcl veel klei ,er. De le Mdn) ll $ds i,r zijn

Loenen.EÍ lopen dÍuk gebarendemen'
sen rond en om bij hei foiomocielte ko

tijd toch heel wat. De TÍiumph Bonnevillewas dat
een ruime iien jaar daaNooÍ ook. En nu? Nu sta je

men moeten we oveÍ een hele stapel op

wat verbaasd te kijken naasi een motor die dooÍ de

de grond liggende overallsklimmen. Zo
kennenwe de ffrma niet, Alle commotie

Ben_iCdedeI zzncourerop Tiir scooreÍre(ht>i gehaald en omver geirapt kan worden, Moet je eens

heeft te maken met het feit dat een ontl€

kijken hoe kleinl En zo small Met hele smalle band'

tende Alfist zich met zijn lease gebak

jesl RaarhooÍ... Positiefbezienis de Cuzziranken zo

dwa6 door het pand heeft gejÀagd.Dat

sanh als eel rlÀnk. Her Í:jme1 gilg \anzelÍ. wÀÀr-

verldaaÍt meteen het ontbreken

voordank. Zalaan de maandliggen.De Cuzziis een

van de halve vooÍgevel.

motor uit de tijd dat die sooÍt op zijn best was.

Ons nest Guzzi's

Moderniteitenals gietvvielen,schijfremmenen een

\4oÍdt naaÍ
DUt-

order\oudsvrj

ca dan

Eel

beríoJwbae

basic

kÍachtbronmet ruim voldoende,mÀaÍ geen megalomaanveímogen. EenlijnvoeÍingdie Heígé zaligeÍ
zou aanspreken.
KuiEesbefaamdeldarelijnvoe
ring. Dàt idêe. C,estileeÍdeindÍukwek

, Autg Motor Klasíel<.

kendheid. De cilinders, de 36 millimeter PHf

5krnd oversagen, VeíJijsleÍenddar kracht die 70

Nederland
zijneÍ in het bouwjaar
vandit exemplaar
zon 200 Guzzi'sverkocht.Le Mansenmet volle
NedeÍlandse
historiezijnhierduszeldzaam.
Er zijn
er wel via Italiaanseimport heel eíg achteíaf-van
beuizen
alslmolÀendoorbedrijven
alsTMC-exemplareningeburgerd.
DaaÍis Nederland
mooierdoor
geworden.De Mandellanen
kwamengêtooidmet
een rijkscalaaankuipjesen of kuipdelen.
Oí helemaalalsnakedbike.Wjjhebben
eÍ nietêchtsysteem
in kunnenontdekkenen houdenons aanbevolen
vooÍ aanvullende
inlomatie,Hierstaateen Nal€d
BikeavantlÀlethe.De motorzieter gemeeneruÀren, maarniet doorleefuuit. Hij is rondom

vàal on de \oek woÍdt gesrLuc ro(h nog op zijn

goed. DÀt heb je vakermet oudeíeGuzzi's.

werlelek aankomt. En ais ie zo met twee vingers
voelt, dan zit oveÍal nog plenry spelingin ook. Wat

Soms was de bedrijÊvoeÍingin l,4andello

schuinomhoog zitten K7N filters.Niet origineet,wel

gen van wat mindere kwaliteit wat slordig

verstandig,Vreemd genoeg heeft deze motoÍ een

een soort van gemonteerd.ls er in de loop

oÍigineel uitlaaisysteem. DooÍgaans kregen deze

van de idÍen ailemÀÀluirgesleutelder verse
Guzzis ziin tegenwoodig Sewoon goed. Er zijn

Dell'OÍto's.De no nonsenselijnvoeing vÀn het uit,
laatsysteem.
We worden al knap lyrisch...Linksonder
zit de lompe ldomp van de bijna indusÍiële Bosch
startmotor. VlÀk daaíbij treí je weer een typisch
voorbeeldvan ltaliaansgesmuf. Kijk nou eensl Dat
is toch ongelofulijk...Lijkt een pefect idee voor een
kwisje voor de commerciële omÍoepen, Denk je
eens in wat er allemaalgebeurtwanneerje dii sportbeest in zijn werk zet en vrolijk op en neer gaat
schÀkelen,
Tussenschakelpedaal
en de schakelaszit
een heel nest koppelingen,haÁl6ebochten,hand-

Rennersdireci uit de doos LaFranconip;jpen of de

dus helemaal geen onbetrouwbare Guzzi's in

laag fÍequeni uitlaatgeluid.En dÀt klinkt mooi djep,

dÍuk op ce.(nop trekrde elekffomotolde zaaken-

donkeÍ en dÍeigendzonderde zenuwachtigheid
van

thousiastÍond. Zonder cholc er op slaat de V-

een modeme motor met een open systeem,De ori-

twin braafaan. Italiaansonmogelijkveríopt oveÍigens, die choke... Hil dobbert op zijn midden-

lÀam. DooíddrCe morcr rood :s ko.1de ani5riekein-

bol( Been erover en zitten. Voelt aan Àlsof je op
zo'n pÀardin de S/mzaalzii. AllemaaljeugdheÍ'n-

blijven.Heb je toch weeÍ mooi de

nerjngenvan iemanddie n;etSoed in g/m was. De

goedkoop en makl(elijk.Ln naiuurlijkÍeuzeaftjstiek.

zit is lang, laag,gesirekten gespeendvan comfort.

Voor en achteÍ hangeneÍ Brembo klÀrwen om hun

Met een zet vanuit de heupenrolt de Cuzzivan zijn

licht aangeroesteschijven.le lcln hei niet zien, maaÍ

siandaÀrd.Het stangendoolhoíin de buud van de
bak weÍkt bovenverwachting."Klakl' ln zijn één rolt

me TR exemplaÍen. De close bak was een eríenis uit
de íacerij en kon optioneel besteld worden. Kostie /
698,- extÍa. LM's en ll's zitten tussende íramenumm e Í s V E l l l 1 1 ' 1 3 0 4 0 e n V E 1 3 0 4 1 , 2 4 0 8 6l.n

beradenheid van een Íasechte socialist heeft de
Guzziduidelijkeen voorliefoevooÍ dappeíevooíuit
gang. Als op ÍÀils.De rooie Brommerwil het lieËt
Íechtvooruit.Van het Kanaalafrijdend
moet dat allemad eens uitgevogeld woÍden. Met deze motorfiets

Nederland. Dat mag gezegd worden. Ln met een

ginaliteit maald deze motor niet uniek, wel zeld-

we weten het: Deze Cuzzi is n;et één van de zetciza,

iachtig-negentig is het goed wennen. Met de vast'

wat mindeÍ gestructureerd,WeÍden eÍ din-

akoestischeiegenhangersvan die Íoemruchtebrulpiipen. Niks mjs mee. Twins producerendoorgÀans

breng op de zijdekselstot iwee sÍips tape bep€rkt
'tricolo.e'.
Mooi,

De weg langs het Apeldoorns l(anaal vereist voorzichtigheid.Vraagmaar Àande Alfa berijdeÍ.En met

de Le Mans door zijn K&N's snuivendweg. De kop'
peling werkt veel prettigeÍ dan die van de Laverda
waaÍ we recentelijk mee mochien spelen. Dit werki
goeri. Hoppa. 'n zin rwee. drie en vieÍ. RusdgaÀn.
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dlidr
748cc
Uk
StAcc
2Á4cc

Sew.
206k9
215k5
2101,g
2101,g

V€rln(sAq
70pl@7000omw
71pk@Tlmomw
76pk@7600omw
76pk@7700omw

TA
200kí/u
2ogkm/u
22okÍít)
220kÍr/u

De lÊvighqstylde lllhadzik puuheid veio@l. Dehoekbe.ilin&n ende wnngevkg vondetryevoqde kundstof
loegden nietstc€'.Ítoudt N bd ïettig godkoop. l,\aaÍ dmr k dlesvnlopig neeqezqd...

De1000wasnqnaatwffeíanibvandednedeafstonndingen

vondew sryrt BidelANwasdefabiekvonde

Hassieke
l'j,ot€,,ofgestupLDeUr41000/lVlwd zdÊ dekdqtjjd obligate16duins wíeb. Doordotdieclemotorvar veel
n

s

l€nen/euslietstvenkwanetUjdelJt4lM/'weeíe118kdivlielin.QnwngeingwesdeLeNlansIM

zk ZuiddijkeaÍgetakdheídWgercakL Vootwot betteft tu nihgen

zat denachinenuin dezdfde hoekds deop

dot nonent nognietalsvohl@d Hatsiekets
gezieneOaudiaCaídinalaCinaLolhbídgidoenSophíoLotdl. GtoryiggênoegkomtethieÍeÁuidelijketwedelingvang@stq.Hatdcorcklassieket jdetszwerenbijdeplonLhaÍdeddget htheidvandeIende.BikonienondMtv/otnetde
I.MaaÍ ,rens€Ir,
dieeNaing ntetndene nxror$ hebben,dievíndende'MiIe' d.lidelikde fffer duende ndor. Enonlot ouEtsmaoknu@1maalniette tutistenvat l1ef.Ítidet@1
Ítlooisetijk

lGn je weldegelijkstevigde hoek om. Met inachiname van het natte wegdek is dat keer op keeÍ te be,
wijzen.Het is alleenzo dai de ronkendetwijn gek is

Maarhet beestmoetwel voelenwie er de baasis,,.
Ln het beestmoet teíug. NaaÍ de omveÍ gereden
zaakvan de gebÍoedersvan der StaÍe. lammeÍ,

l5ryomindeÍzijndanhun DuitseD(eutsche)
l(ndusÍie) N(orm)stalgenoten.
Ln de iopsnelheden?
Die
genoeg...
indíukwekkend
zijndoorgaans

dat met open luchifiltersof kelkenen LaFranconioí
Contipijpeníonkt zo'n fiets niet. Dan proest,rochelt

DeTechniek

en blaft hij' nadÍukkelijkklassiekde hoek om gezet

Let op, We sprekenover ltaliaansemotoren.Voor
dÀt raswoÍdt een scalaaÀnveBchillendegegevens
opgegeven.Doorde fabriekzell Ze dromener lustig op los. Onderstaande
gegevensziin nÀareer en
geweten bii e l(ÀàÍ gespÍol&elC. Er in
'HetMotorMagazinelnKleur
1979-1980'wordeneÍ

moet worden. Rechtop blijven zitten en de motor
wegdrukken. Nil6 geen buitenbooÍd gehang oÍ zo.

voor de Le Mans Il maar liehi
8l DIN paarden en een top van

230 opgegeven.Het stomgeboekie
l@mtoverigens
dt ltaliê,de geclaimde
oplage is 1.050.000 exemplaren.En ik
ben een beeldschoneblondine.,,Màar besef dat S(o<iety) of A(utomotive) E(ngeneers) paÀrden dooÍgaans tussen de 10 en

Doeth4 dtl6ooknet drcog weeL fiALJA/l/ÉNZW

zoooo cEPAsstoNEn,/

BeideCLrzfs komenbï StoÉwinuhLoenen
(CLD)vondson.Uit psssiestoondooroftijdwel

Asn het b€ginvon dezestigerjofengingheterggoed;n
Mondello.In het midden\€n dezestig€Íjorengingende

eenpoor0tolioonse)klsssiekers
in de
sho\Moom.De850isêen1980eÍ edkoí eên

opÍichtersmet pensioen.
Toei begonHetMonogement
Dot heêrstnogsteêdsop \,€êlplekken.Moêtie voorop-

eerlike7,000N€de ondÍhe Culdens.ln 1985
roldede1000lrn de bond.Dot ispos47D.klometergeledengebeJrd.EndeterhniÍhe know
howloor dieltolioonseveteronenisook uit vooÊ

possen.DeÍrotornsrld veronderdeErwerdgeflirtmet
debíommemoftL Hetgingmis.In 1966mooktedefobriekeennoodíop, hetjoordooropeendoorstoÉonder
nieuwe\,,log.1973Broótweer eennieuweeigenoor,

roadleveóoorvonuit[o€n€n.Vrodelondelike

AlejondroDeTontdso,deArgentijns€outomognoqtDie

Moto Cnzzisp€dqfstÍleo Lomersuit Nijmegen

monbm€htnietd€verwodtte kspitoolinjectje
moqrliet
d€soeptwintigjoor longop eenloogww sudderen.

kwomer e€nhoopspeciqliíis.heinfoln|otieplushet
veÍtool dat defiÍno in Mondelloeenheleportijtwintig
joor oudeNOS(NewOld Sto{k)heeftgeodopteerd-.

Alleíei veftuisDlonnen
vonuithethistorisd|eoonden
nogeenbergmoêilijkheden
hebbenêr ovedgensnog
ste€dsnietto€ gelêiddot Moto Cuzzihiíoíe ie Moto
CuzziMt
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histori€.Enmonrente€lgoot hetw€€rbest

