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LEMANS
850II,HÏ,Ïi',ï
de850LeMans
0oit,ooitbegon
uitvoor
hetmotorhlok
van we schelden

trekker en strijkbout, en daarmee
'strijkbout'
prachtige
deze
motor
als bedoelen we een typisch ltaliaanse,
keihardeen buitengewoonkaraktervolle
krachtbron
vooreenlegervoertuig
sportmotor.
Want deze nazaat van

eens00rt
driewielige
trekker.
Het de 750 S (die op zijn beurtweer de V

7 Sport als papa kent) is in 1976, als

hoefde
nietmooite
zijn,alshet hij uit komt, een absoluuthoogtepunt
de carrière van de fabriek uit
maareensterkdingwas,zowel in
Mandellodell Larioaan het Comomeer.
hetvoertuig
alshetmotorblok.
En Modernvan ontwero.snel en absoluut
spraakmakend.Ook de remmen, die

kijkeens
wateenschoonheid
uit voor en achtergekoppeldzijn, roepen

mij maareen authentieke
Le Mans,dan
wéétik dat ik een Guzziheb'.Alleen:die
zijn óp, het is geen 1976 oÍ '77 meer. . .

207 kn{u in 207 iaar
We zeiden het al, het begon bij dat
militairevoertuig.Ook de toenmalige
nieuwe Fiat 500 zou een dergelijk
blok krijgen,maar dat ging (ook) niet
door. Dus werden het motorÍietsen,
aanvankelijk toeristisch bedoelde
machinesen dienstfietsenvoor (toch
weer) leger,politieen marechausse(of
de ltaliaanseequivalentendaarvan).
Ook Amerikawas in beeld,een dikke
V-twin paste wel in het plaatje, ook
al was het dan geen Harley. V 7

op die tientallenjaren later
deze
opdracht
voortkwam.
0ndanksdiscussies
nog niet verstomdzijn. lk ben er niet
datweernietmeekonden
rijden gek op, maar menig lieÍhebberzweert
erbij, en technisch is het natuurlijk
hebben
webijTeo
Lamers
in hartstikkemooi. Deze spraakmakende
Een
typisch
ltaliaanse,
keiharde
machinezal laterzijn makersnog een
Nijmegen
eentweetal
schitterende
problemen
beetjein
de

brengen,want

gefotografeerd.
exemptaren
lkhen alle nazatenvan dit superkanonzullen
het moeten aanhoren:leuk (oÍ mooi),

geen
fanvanhetmaken
vaneen maar het is toch net even niet de echte
850 Le Mans'... Dat soeelt in de late
verhaal
overeenmotor
zonderjaren
zeventig,beginjaren

enbuitengewoon
karakervolle
sportmotor

Specialsen laterV 7 GT en California's
verkochtengoed bij Uncle Sam en al
tachtig,maar snel gold zo'n 'verkeerdgemonteerde
nog sterker in de tweede helft jaren V twin' als onvervalste Spaghettinegentigen 2000,als Guzzimodernere Harley.Ën dat was geen scheldnaam,
verleden
reden
wemeermaals
met sportievemachinesbouwt,die nietsnel het was in feiteeen soortgeuzennaam.
zijn om het tegen tijdgenoten De Guzzi was eigenlijkde enige echte
dergetijke'Super-tractoren',
dus genoeg
op te nemen, maar wel dat prachtige serieuze concurrent.Net als bij een
van een klassiekerproberente Harleywas het gegevendat er weinig
voordeze
keer.. . karakter
'verkopen'.
Hoeveelbeter een Breva oÍ pk's aan boord waren geen bezwaar,
Grisoook is (en ik ben er zelÍseen Ían want de trekkracht(koppel)was enorm
van), menigeGuzziootroeptdan: 'doe en als je niet hard wilde rijden zat je

ermee
terijden,
maar
inhet

op zo'n toermodelvan Guzzi heerlijk
te genieten. Maar ja, ltalianen zijn
nou eenmaal ltalianenen die racen
met alles wat los en vast zit. Dus zo
ontstonduit de toerbuffelde V 7 Soort.
die volgensde legende207 kilometer
per uur moest halen. Hij had dan ook
in een test de vellen* letterlijk- van
de bandengereden.Nou was dat wel
in 1970 en toen waren de bandennog
nietecht best.Bovendienheb ik de 200
zelfs niet kunnenbenáderenop zo'n - machine,en ik
overigensschitterende
heb het écht lang genoeggeprobeerd.
Maar goed: mooiemythe,die het goed
deed bij de motorrijdersvan de jaren
zeventig.Het was voor de Íabriek,dje

ja,ltalianen
Maar
zijnnoueenmaal
Italianen
endieracen
metaltes
wat
losenvast
zit.
ondertussen
in de commerciëlehanden
vanAlejandrode Tomasowas gekomen,
wel redenom ook een lijnsportmotoren
oo te zetten. Dus toen de California
modelreeksgroeidetot 850 cc kon de
nieuwe sportÍietsmooi meeproÍiteren.
De Le Mans werd geboren in 1976.
De technischeoobouwleuntheel sterk
aan tegen toermodel850 T 3; zelÍs
het frame is gelijk.Alleen is de dikke
opbouw van de loeÍÍiets nu ingeruild
voor een prachtigslankeen gestileerde
tank met een al even dunne buddv,

die uit één stuk schuimwerd gemaakt,
met bekledingen al dus. Het Benelli
stuurkuipje met zijn contrasterende
vlak zit strakom
oranjefluorescerende
de tellers heen en geeft de Le Mans
die heerlijkeagressieveblik.Het dunne
achterspatbordjeen de diep-donker
grommendeuitlatenrondenhet geheel
gietwielenwarentoen
af. De gestileerde
ook een vooruitstrevend
detail.Eigenlijk
was het helemaaleen klasseoo zich.
die soort-Guzzi.

Karakterbakpur sang
ZiI je erop,dan hang je vooroverop de
stuurhelÍten,zoals het over klassieke
in de boekenstaat.Gaan
soortmotoren
we starten.Geen kickstarter.Nu heel
normaal;in 1976 nog niet, toen was
dat nog een standaarditemop een
motorÍiets.
Prontin het zichtzit linksoo
de bak de giga-Boschstartmotor,
die je
meteenknoptotlevenwekt:Klónk!Maar
hij trekt het blok wel rond en dat slaat
onderheftigschuddenaan.Danontmoet
je het karaktervan een racetrekker:De
hele motorfietswil om zijn as draaien
bij wisselende toerentallen.Als je
denkt dat een klassiekeBMW schudt:
ontmoetde Guzzi!Die gaat echt al bij
stilstandrechtsafals de toerenzo snel
mogelijktoe moetennemen.Gas dicht
i s l i n k s a Í . .M
. a a rd a n s t a j e d u s o o k a l
hevigte genietenwantje hoortgewoon
dat hier iets te gebeurenstaat. Door
de constructiemet de lanoe en zware

stoterstangen
en de grotekleppenhoor
je de distributieheftigtikken.In eerste
instantieergertje dat, maar laterga je
daar vanzelÍandersover denken.Het
gaatnamelijktegenje 'praten'.Bij het in

Een
Guzzi
LeMans
iseen
sportmotol
rememher?
Gaan
metdiehanaan!
de versnellingzettenhoor je weer een
Klónk,en nu mag je het interpreteren
als teken van soliditeit.Er ging ooit
wel eens een versnellingsbak
stuk als
een circlio die de tandwielenmoest
Íixerenzijntaak opgaf,maareigenlijkis
zo'n Guzzibakzeer stevig uitgevoerd,

Op de megazwarekrukas, met de al
even zware zuigers,zit een gewichtig
vliegwiel.Daarmeeheb je meteende
verklaringvoor de trage reactiesop
gasgevenen terug nemen.Trouwens,
de diameter van de gastrommel is
aan de kleinekant terwijlde Dell Orto
carburateurs Íors uitgevoerd zijn,
waardoorje soms moet overpakken.
'trekkergevoel'nog
Dat versterkt het
wat.

Gáánl
Dat trekkenwe oD in één en komen
achter omhoog! Dat kennen we nog
van BMW; het zijn de cardanreacties,
waartegen de fabriek nog geen

maatregelen
heeÍtbedacht.Remmenis
dus overeenkomstig
omlaagzakken...
En omdat de draaiendedelen in het
blok zo doordrukkenmerk je alles nog
extra. Rij je rustig,dan gaat alles wat
stroef en hakerig. Je krijgt zelfs de
neigingde motor aÍ te serveren.Maar
dan hebje het nietbegrepen.EenGuzzi
Le Mans is een sportmotor,remember?
Gaan met die banaan,dáár is hij voor
gemaakt.En dat kan hij als geen ander.
Want die kanteleffecten,daar leer je
perÍect mee leven en dan geven ze
alleennog maar meersensatieaan het
rijden op deze exoot. Schakelengaat
niet supersnel,maar wel soepelals je
een beetjeleert omgaan met die bak.
En het ondanks de opgevoerdestaat
van het blok (81 pk is echt veel in die
jaren) is alle sleurendetrekkrachtook
nog in volle glorie present.Omdat de
motorzo lang en laag is en bovendien
de eersteversnellingmega-langis (het
is net oÍ je in drie wegrijdtin vergelijk
met een anderemotor)zal hij niet snel
op het achterwielgaan, ook al laat

je de koppelinglomp opkomen.Wat beschikbaarheid
van onderdelensoms
je wel merkt is dat zalige sleurendat omdat er problemenwaren: al na één
dan begint.Als je het rauwe karakter serie werdener detailsveranderdaan
eenmaal door hebt groeit de motor de machine.De grijs/blauwemachine
alsmaarhardernaarje toe. Je.komter is uit de eerste,de rode uit de tweede
dan ook achterdat die 'ltaliaans-harde' serie. Dat de buddyvan de rode aÍwijkt
vering eigenlijknog wel meevalt.Ook komt omdatdie gerestaureerd
is en de
die rare buddyseatblijkthet hartstikke origineleniet meerte koopis. Zelfsniet
goed te doen. En hét sterke punt van voor de Íirma Lamers(oÍficieelheerlijk
een Le Mans: dat ding stuurt echt als ouderwetsTeo Lamers Motorrijwielen
een scheermes!Hierzijn alle ltailaanse genoemd), die toch echt als héI Guzzistereotiepengewoon lekker waar. Zet adres mogen gelden.Ze hebben een
een Le Mans op één (hoge)snelheid waanzinnigevoorraad onderdelenen
op een dijk en doe maar nooitmeer het een enorme kennisen ervaringop dit
gas dicht.Hij gaatgewoonde bochtom, gebied.Dus als zij bij een restauratie
waarjij hem hebbenwilt.
ergens voor kiezen,geloof dan maar
dat het de beste keuze is. De buddy
Laatmaarschuiven!
en zijn ophangingzijn op een Le Mans
Als je langer dan een week dagelijks toch al zoietsbijzonders.
Het zadelkan
op zo'n sport 'Gussie' hebt gereden omhoogscharnieren
en om dat mogelijk
ben je of Guzziootof je wil er nooit te maken is het achterspatbordjeóók
meer op gezien worden. Heel veel beweegbaar opgehangen. Laten we
mensen werden Ían dus heel lang het zo zeggen: we hebben wel eens
veranderde er qua concept niets iets stevigersgemonteerdgezien. De
meer aan de motoren.Natuurlijkwel constructieis dus moeilijkin originele
op detail,want soms ingegevendoor staat te restaureren.
We houdenop, maardezetwee ronduit
prachtigeMotoGuzziLe Mans'entonen
aan waarom het merk zo beroemd
is. Echte karakterfietsenvoor echte
rijders... En zulke mooie zie je niet
m e e ri e d e r ed a g . . .
TekstCok van den Heuvel
Foto's:Nickkuijpers
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