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e café-raceris weliswaar qen
typisch Engekfenomeen,
maar dat wil niet zeggendat
je van een motor uit eenander land
geenklassiekestraatrocerkunt bouwen.
Henk Kuipers kocht eenMoto Guzzi
850 T5 en verbouwdehem tot een
fraaie café-racermet diversezelJbedachte en zelfgemaakteonderdelen.Ad
van Boheemen bekeekhetresultaat.

Tussenmodel
Henk is zijn hele motorlevenal liefhebbervan
Zijn eerstemotoren waren twee
café-racers.
Triumphs die hij had omgebouwdtot sportieve fietsen.Hrj was niet ontevredenover
de Engelse"pride and joy" maar er mankeerde altijd wel iets aan. Op zekere dag
ontmoette hij een collega van zijn vader,die
van een Guzzi een imposantecafé-racerhad
gemaakt."Het was een grove machine,helemaal zwart met goudenwielenlherinnert
hij zich."Dat heeft een dusdanigeindruk op
mij gemaakt,dat ik beslootook een Guzzite
kopenl In Zwartsluiskon hij een 850 T5 in
politie-uitvoeringkopen,die door de vorige
eigenaarwas geïmporteerd en l'oorzien was
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Het zelfgemaakte dashboard is sober
maar functioneel,

van een Nederlandskenteken.In tegenstelling
tot de burger-modellen,die 16 inch wielenhebben, is deze politiemachinevoorzien
van 18 inch wielen en een forse zijstandaardmet tweeveren.Moto Guzzi
had in het begin van de jaren'70 twee
modellenseries:
het toermodel.de California, die voortkwam uit de V7 Special,en het sportmodelde Le Mans die
ontwikkeld was uit deYT Sport en de
750 53.Halverwegede jaren'70 kwam
daareentussenmodelbij, de 850T.Het
rijwielgedeeltevan deze sportstourer
was afgeleid van de Sport maar was
iets meer toegespitstop het toerwerk.
Het motorblok was bijna gelijk aan

HenkKuipersheeftnietsmet
origineelen bouwdedaarom
eencafé-racer.

dat van de 850 California,met als belangrijkste
verschillen30 mm Dell'Orto'sin plaats van 29
mm exemplarenen een vermogen van 68 pk
dat bij 7000 tpm werd geleverd.De California
draaide500 tpm minder en leverdedientengevolge3,5pk minder.Zijn opvolgers,de T3 en de
T4, verschildenslechtsop detailsvan de 8507
maar toen in 1983de T5 werd geïntroduceerd
verscheeneen compleet nieuwe motor in de
showroom.Éénvan de opvallendsteverschillen

met zun voorgangerswaren
de 16 inch gietwielen.Veel
sportieve Japansemachines
waren in die tijd voorzien
van een 16 inch voorwielen
een 17 inch achterwiel.Met
een klein voorwiel is de motor wendbaarderen stuurt hij
scherper.Guzzi wilde blijkbaar het sportieveaspectvan
de T5 benadrukkenen ging
daarommeemet dezetrend.
Door echterook een 16 inch
achterwiel te gebruiken,
kwam de motor iets minder
op zrjn neus te staandan bij
de Japansesportmotoren het geval was. Voor
een sportstoureris dat wel prettig! Volgenseen
roadtestin het bladMotor wasde T5'geschoeid
met een hele vette worst,in de maten 110/90
en 130/90'1
Nu in de 2lste eeuween 180 achterband al heel normaal is en we bij een"vette
worst" denken aan een 250 of 300 achterband,
zie je pas goed hoe snel de ontwikkeling in de
afgelopenkwart eeuwis gegaan.Verderwas de
helestylingvan de T5 aangepast.
Het motorblok

De hasis van de café-racer is eenpolitiemodel, dat is uitgevoerd met 18 inch gietwielen.
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Het 70pk sterkeblok ademtdoor twee36 mm
Dell'Orto's,De af-fabriekgemonteerde
vergrote
carterpanhelptdecarterdrukte verlagen.
washoekigeren de tank, de buddy en de zijdekselsslotenmooi op elkaar aan en vormden als
het wareééngeheel.Ook wasde motor voorzien
van een rechthoekigekoplamp,een minuscuul
stuurkuipjeen een cockpit waarin alle klokken
en waarschuwingslampjes
netjeswarengerangschikt. Hoewel het beslist geen lelijke motor
was,moestende meesteGuzzi-liefhebbers
wel
wennen aan deze nieuwe styling. De T5 is tot

peling en het kroon- en pignonwiel.
Toen het hele motorblok uit elkaar
lag was het eenkleine moeite om het
te laten glasparelenen het frame te
laten poedercoaten.Onder het blok
is door de fabriek al een carterpanvergroter gemonteerd waardoor de
carterdrukword verlaagd.
rrqlj

De startknop en delichtschakelaar zitten onder
de tank.

1988in productiegeblevenmaar is nooit populair geworden.Waarschijnlijkwaren de kleine
wielen hier voor eenbelangrijk deel debetaan.
Blijkbaar was de Italiaansepolitie ook geen
liefhebbervan 16 inch wielen want de politiemodellenwaren uitgerustmet 18 inch wielen.
Alles nieuw
ToenHenk zljnT5 kocht in 2002,had
deze 80.000 km gelopen.Dat is niet
schrikbarendveelen de motor liep nog
prima. Desondanksbesloot Henk de
hele motor te reviserenwant hij wilde
eencompleetnieuwefiets hebben,niet
alleen uitwendig maar ook inwendig.
Het blok is tot de laatste schroef uit
elkaar geweestwaarbij alle lagers zijn
vernieuwd,de zuigers en zelfs de cilinders zijn vervangen,er zijn nieuwe
klepgeleidersgemonteerd,de kleppen
zijn opnieuw ingeslepenen de lagers
van de tuimelaars zijn vervangen.Ook
de versnellingsbakis open gemaakt en
alle onderdelendie slijtagevertoondenzijn vernieuwd.De Guzzi is verwend met drie nieuwe
remschijven,gereviseerderemklauwen en rvs
remleidingen. Tevens zijn de achterbruglagers
vervangennet als het cardanhuis,de kruiskopMetaalbewerkenheefi
geengeheimenvoorHenk
en dusmnnktehij de zijkappenzelf.De vorm keek
hij af vanileVT Sport,inclusiefde Y-vormige
ribhel.

Engelse café-racer stijl
"lk heb niets met'origineel' en al
vanaf het begin wist ik dat het een
café-racermoest wordeni vertelde Henk. "Ik
wilde de perfecte motor bouwen en wilde alles in één keer goed doen,daarom heb ik alles
vernieuwdwat niet 100 % was'lOmdat hij een
voorkeur heeft voor de Engelsecafé-racerstijl,
heefthij de Gtzzi in die uitvoering opgebouwd.
Daarbij mag eengrote aluminium tank natuurlijk niet ontbreken.Op Internet vond hij een

De machtigealuminium tank wordt gesierddoor
eenpin-up sticker; een herinnering aan een vakantie op Hawaï.

tank van WBO die perfect in het plaatjepaste.
Het Ducati-zitje en het stuurkuipje,afkomstig
van een Le Mans II, maaktende cafe-racerlook
compleet.Henk werkt in de jachtbouw en kan
goedoverwegmet aluminium, staalen rvs. Die
vaardighedenkwamen hem goed van pas toen
hrj de zijkapjes(onder het zadel) maakte (van

De langezijstandaardmetdubbeleverenis kenmerkendvoorílepolitie-uitvoering
van d.eT5.
rvs). Dat Henk een vakman is blijkt uit het feit
dat hij geen spatje plamuur heeft gebruikt. De
vorm is geïnspireerdop de zijkappenvan de V7
Sport,inclusief de Y-vormigeribbel. Achter de
zijkappenzijn de bobinesweggewerkt.Ook het
dashboarden de schetsplatenmet
daarin het adelaarslogo,
waarmee
de uitlaatdempersaan het frame
zijn bevestigd,zljn handgemaakt.
De rvs uitlaatbochtenzijn weliswaar gekocht maar zij pasten niet
goed.Na het nodige slijp- en laswerk is het eenperfectpassendstel
bochten geworden.De standaard
schakelaarsop het stuur leken volgensde FrieseGuzzi-liefhebber
wel
op een snoepwinkel:diversekleurtjes,kleine knopjesen minuscule
veertjes.Henk houdt van degelijk
en functioneel.De bestaande
schakelaarhuizendektehij af met f,raaie
rvs plaatjesen hij monteerdeonder
de tank een degelijkestartknop zonderstartrelais (dat kan alleen maar stuk gaan) en een
lichtschakelaar.
Hij legdenieuwebedradingaan
die hierdoor aanzienhjkkon worden ingekort.
Op een beurs vond Henk een koplamp die een
plasticglas'heeftmaar desondanks
voorzienis
van een E-keur.Trouw aan zljn voorliefdevoor
En zo zagde T5er oorspronkelijkuit in politieuitvoering.
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Een mooier achterlichtje dan een oud type Lucas
bestsat niet,

de Engelse café-racerstijl, heeft Henk enkele
origineleEngelseonderdelengemonteerdzoals
het Lucasachterlichtje,de Megatondempersen
de Hagonschokbrekers.
Gazziis net Lego
Henk heeft de afgelopenjaren circa veertien
Guzzl'sgehad,er aan gesleutelden meestalweer
doorverkocht.We mogendus aannemendat hij

Dewegliggingvan de Guzziis uitstekenden met eenrelatieftam blok looptile motor 190km/h.
km/h en voor dagelijks gebruik
is dat natuurlijk ruim voldoende.
Bovendien is een goede wegligging en scherpsturenveelbelangrijker dan een hoge topsnelheid,
die je trouwens nergenskunt rijden.De laatstewensdie Henk nog
heeft zljn spaakwielen maar het
gaathem ietste ver om daar nog €
1200,-extra aan uit te geven.
Foto's:
Ad yanBoheemen

Debestaande
schakelaarhuizen
zijn afgedektmet
rvsplaatjes.

Een Ducati-zitje staat goed op elke café-racer,

Guzzi-expertis en een weloverwogenoordeel
over deze robuuste V-twins kan geven."Een
Moto Guzzi is een tractor op
Het stuurkuipjekomt van eenLeMansII en de
twee
wielen'.
is
Henks
oordeel.
koplampwflseenbeursvondst.
gegevens
Technische
MotoGuzzi850T5
"Het is een betrouwbare
en goedkopemotor en hij
Motor:
luchtgekoelde
0HVV-twin,
percilinder
2 kleppen
is makkelijk te repareren
Boringx slag:
83x78mm
en aan te passen;het is net
Cilinderinhoud:
844cc
Lego, het past altijd. De
Compressieverhouding:
9,5:1
wegligging is uitstekend
Smeersysteem:
weïsump
en hij stuurt beter dan een
gelijkstroom
Electrische
installatie:
12volt280watt
Triumphl Hoewel Henk
0ntsteking:
accu-bobine
(brjna) helemaal tevreden
Staftsysteem:
starlmotor
Versnellingsbak:
5 versnellingen
is over zljn zelfbouwproplatenkoppeling
Koppeling:
tweevoudige
droge
ject, bedacht hij zich dat
Primaire
overbrenging:
tandwielen
hij, achteraf gezien, beter
Secundaire
overbrenging:
cardan
een Le Mans III had kunFrame:
stalen
dubbel
wiegframe
nen kopen omdat die een
Voorvering:
Paoli
telescoop,
lucht-ondersteund
sneller blok heeft. Van de
Veerweg
voor:
1 4 0m m
Achtervering:
dubbele
Hagon
schokdempers
anderekant: hoe snelwil je
metinstelbare
voorspanning
gaan?Het gaatbij een caféVoorrem:
dubbele
schijÍ
270mmBrembo
racer tenslotte vooral om
Achterrem:
enkele
schijf270mmBrembo
de uitstraling. Nu loopt de
gietwiellB
Voorwiel:
inch
motor,met een relatieftam
Voorband:
Bridgestone
BattlaxBT45R
100/90x1
B
blok, met gemak 180 à 190
gietwiellB
Achterwiel:
inch
Achterband:
Bridgestone
BattlaxBT45R
120l90x1
8
Wielbasis:
1505mm
Aanpassingen:
Zadelhoogte:
800mm
Frame:achterstukje
ingekort;
motorblok
carterpanvergroter;
carburateurs:2x
Dell'Orto
36
Balhoofdhoek:
62"
mmi.p.v.30
inhoud
mm;benzinetank
aluminum
WB0,
22lt;atle:Ducati
750Sport;
stuurTotalelengte:
2180mm
kuipje:
MotoGuziLeMansll;achteruering:
Hagon
voorspatbord:
Drooggewicht:
schokdempers;
MotoGuzzi
220kg
Vermogen:
70pk/6900
850T3;
tpm
achterlicht:Lucas;
uitlaatdempers:Megaton;
stuur:rus
clip-ons
zelfbouw;
koplamp:*ri:a
Lir+L:1
!{
Koppel:
74Nm/5750
tpm
universeel
metplastic'glas';
koplamporen:Tommaselli;
dashboard:zelfbouw.
Topsnelheid:
circa190km/h
Bouwjaan
1987
Nieuwprijs
in 1987:
/13.998,i..-"Mffi
t

