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DE NIEUWE MAATSTAF VOOR PRESTATIES, HOUDING EN STIJL.
De nieuwe Street Triple RS 2020 levert in elke dimensie meer vermogen en koppel vanuit zijn signifi cant geupdate 765 cc 
triple blok, ontwikkeld vanuit de 765 die de Moto2TM-raceserie aandrijft. Met een agressievere streetfi ghter-uitstraling en een 
nog betere technologie, is de nieuwe RS de lichtste motorfi ets in zijn klasse met de hoogste specifi caties ooit. Niets anders 
komt ook maar in de buurt.

Met een uit de racerij afgeleid onderstel, eersteklas Brembo M50-remmen, volledig instelbare Öhlins-vering en Pirelli 
Diablo Supercorsa SP banden, is de nieuwe Street Triple RS de meest verslavende, explosieve, wendbare en intuïtieve 
straatmotorfi ets die je kunt kopen.

The ultimate performance street motorcycles.

Ontdek meer op triumphmotorcycles.nl 
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Redactioneel

Beste leden,

Januari ligt alweer achter ons en het wil nog steeds niet echt winteren, had dus 

eigenlijk niet de accu’s uit onze Bonnies hoeven te halen... Maar Koning Winter 

kan nog komen... Hierboven zien jullie een fraaie illustratie van Charles Burki (zie 

Vonken, pag. 30), waarbij een Triumph een Norton inhaalt of een Norton een 

Triumph passeert... Over Norton gesproken, las ik onlangs dat zij in zwaar weer 

terecht zijn gekomen. Een mogelijk faillissement ligt op de loer. Eerst de Brexit en 

nu dit weer! Wat is dat toch met Norton Motorcycles, de geschiedenis herhaalt 

zich wederom. Hoop wel dat Norton er toch uitkomt met zijn schuldeisers. Kan 

Triumph misschien bijspringen? O nee, dat hebben we al een keer gehad, ook 

zonder succes. Triumph gaat nu al in zee met de grote Indiase motorfietsprodu-

cent Bajaj om lichtere motorfietsen te gaan bouwen voor de Aziatische markt.

Nog even terugkomen op het RRC/TOCN Nieuwjaarsfeest in de Cruise-Inn met 

een middag- en avondprogramma met live muziek en Chinese hap. Had wel een 

beetje gehoopt op meer belangstelling... Misschien wordt het tijd voor een totaal 

nieuwe formule?

Deze Tiger een uitgebreid verslag van Ton, onze opmaker, die een Bonnie geheel 

weet te ‘verscrambelen’. Andere Ton doet verhaal van een bezoekje aan de on-

derdelenmarkt op Kempton Park nabij Londen. Een technisch verhaal van Tonnie 

Eppink over ‘draadvonken’, wat dat is, lees je op pagina 8. Een artikel over Les 

Harris die de Bonnevilles nog even nieuw leven inblies na de val van Meriden. In 

de Gastcolumn is dit keer de eer aan freelance motorjournalist Joost Overzee. 

In het verleden bekend van onder andere Moto73, Motor Magazine, MotoMe, 

Promotor en momenteel schrijft Joost voor KicXstart Magazine. 

Nog een even een aanvulling op mijn vorige Gastcolumnist Kees Hoekstra, naast 

het runnen van zijn camping in de Ardèche is hij ook nog woonwagenfabrikant.

Genoeg om weer te lezen en check vooral de agenda even, met het Voorjaars 

treffen in april op Texel en natuurlijk het Trumpet Treffen in juni, het gaat een 

speciale editie worden. En ietsje dichterbij in de agenda, Triumph is dit jaar weer 

terug op de Motorbeurs in Utrecht. 

Frank

Triest nieuws uit Coevorden, op 19 januari jongstleden overleed onverwachts 

TOCN lid Henry Neep. Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met dit zware 

verlies. 

Namens het TOCN bestuur
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ADVERTENTIES

 Groen 
 Licht

Half januari hebben we met het nieuwjaarsfeest de spits 

afgebeten van het nieuwe motorseizoen. Dat deden we samen 

met de Road Rocket Caféracerclub (waarvan veel TOCN’ers ook 

lid zijn). Een en ander liep helaas niet helemaal op rolletjes. Zo 

kwamen er minder leden opdagen dan zich hadden aangemeld 

en dat leidde tot een flink overschot aan voedsel en bubbels. 

Maar de gezelligheid was er niet minder om. We hebben met 

elkaar geproost op een mooi jaar (ondanks dat kort daarvoor 

alle neuzen dezelfde kant op stonden).

Hoewel de harde kern het zelden laat afweten, wordt regelma-

tig een aantal trouwe leden gemist. Uit navraag blijkt dan dat 

er dingen kunnen spelen in hun gezondheid, waardoor zij even 

niet naar een clubevenement kunnen komen, of zelfs (tijdelijk 

of blijvend) niet meer kunnen motor rijden. Dat is natuurlijk 

heel spijtig en we wensen hen dan ook veel sterkte en beter-

schap. 

Over Oud & Nieuw gesproken: met regelmaat ontstaan ge-

sprekken en soms discussies over oude en nieuwe Triumphs 

en of die wel bij elkaar in een club passen. De een voelt niets 

bij Meridens en de ander heeft weinig met Hinckleys. Laatst 

bezocht ik een presentatie van nieuwe Triumph-modellen en 

daar was een liefhebber van Hinckleys die beweerde dat het 

allemaal niets uitmaakte en prima samen kon gaan in een 

club. Ik ben dat helemaal met hem eens. Toch hebben oud 

en nieuw (behalve ‘made in England’) weinig met elkaar te 

maken. Ze zijn een wereld van verschil in rijden, onderhoud, 

uiterlijk, geluid etc. Iedere motor heeft zijn eigen charmes, zijn 

eigen voordelen en misschien ook wel nadelen. Veel TOCN’ers 

hebben meerdere motoren. En dat vind ik zelf ook juist zo leuk, 

dat je voor iedere gelegenheid een bewuste keuze kunt maken. 

Artikel 2 van onze statuten beschrijft het heel mooi: 

1.  De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de mo-

torsport in het algemeen en het beoefenen van die sport met 

motorfietsen van het Engelse merk Triumph in het bijzonder.

2.  Zij tracht haar doel te bereiken door het ten behoeve van 

eigenaren van motorfietsen van het Engelse merk Triumph or-

ganiseren van evenementen, het verschaffen van informatie en 

alle andere wettige middelen welke tot het doel bevorderlijk 

kunnen zijn.

Onze club kent toerrit-rijders, treffenbezoekers, woon-werkrij-

ders, motorvakantierijders, sleutelaars, fanatieke racers etc. Ik 

vind het iedere keer weer heerlijk om elkaar bij evenementen te 

ontmoeten: het is toch bijzonder dat allerlei compleet verschil-

lende mensen zo’n band met elkaar kunnen opbouwen. Ik sluit 

dus af met: graag tot ziens op een van de volgende evenemen-

ten!

Els Wijmenga 

PS Als alle neuzen altijd dezelfde kant op stonden, kwamen we 

nooit met elkaar in gesprek.

Verschil mag er zijn

Metaalbewerking BV

Tel: 0342 - 420 526  E-Mail: bouman-j@planet.nl  Brummelkamperweg 2  3772 JM  Barneveld

ECO
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H
et nieuwe jaar is ingeluid, 

we hebben afscheid geno-

men van 2019. Wat 2020 

ons gaat brengen? Hogere invoer-

kosten vanwege de Brexit is iets wat 

mij wel bezighoudt aangezien de 

Trophy zijn klepdeksel zal moeten 

laten optillen in verband met niet 

bekende klepspelingen. Er komt 

nog geen angstaanjagend geluid uit 

maar niet wetend wanneer voor het 

laatst dat dekseltje is gelicht… 

Dus maar vast een klepshimverwij-

dertool uit GB aan laten rukken. 

Helaas kwam er geen pakking 

mee (wel gevraagd overigens) dus 

die staat op het verlanglijstje bij 

de evt. shims. Wel gelijk maar de 

waterpompseals bijbesteld en wat 

ander spul zoals een slaveclutch-

sealset welke blijkbaar ook om de 

2 jaar vervangen moet worden 

volgens de manual. 

Waar 2019 een mooi rijseizoen 

heeft gebracht, begint 2020 ook 

goed met nog -op het moment 

van schrijven- geen pekel op de 

wegen. Slecht nieuws voor Elfste-

dentochtliefhebbers, hoewel er 

vorig jaar een dappere zwemmer 

zonder stempelkaart (maar wel 

voor het goede doel) de ‘Tocht 

der Tochten’ en een gezondheids-

issue op de kaart heeft gezet. 

Of de natuur of de mens schuldig 

is aan dat goede motorweer is 

 Van het

Secretariaat

een discussie wat de gemoederen flink bezighoudt. Net als 

het gerommel in het Midden-Oosten en niet te vergeten 

de grillen van de politiek die in de stuip geschoten is bij 

het woord ‘STIKSTOF’ (Waah! Maar, wat is dat eigenlijk..). 

Waardoor straks de Wvw en zowat alle verkeerborden 

langs de snelweg moeten worden aangepast. Of erger nog 

misschien iedereen verplicht elektrisch en vegetarisch moet 

gaan leven. De nieuwe tijd volgens Greta of dat 11 jarige 

jochie die op zijn 9e al bij de KvK ingeschreven stond?

 

In navolging van Henk Baarvelds ingezonden artikel ‘Preli-

minary Instructions for the Novice Rider’ vond ik vorig jaar 

nog een scarf uitgebracht door de ‘apparel’ afdeling van 

Hinckley. Mocht je onderweg een blackout hebben en niet 

meer weten waar al die hendeltjes, piefjes en palletjes ook 

al weer voor dienen dan heb je altijd nog je sjaaltje om te 

raadplegen. Coventry plaatjes op een Hinckley product: 

Old meets New.

Is het je opgevallen dat de Special ‘Bud Ekins Bonneville’ 

Editions het oude Triumph logo op de tank heeft staan? 

En zelfs een heel oud logo met het wereldbolletje naast 

de tankdop. Triumph refereert op die manier aan zijn/haar 

afkomst en tijdloosheid van het merk en de motoren. Oud 

en nieuw samen in harmonie, wat we binnen de club ook 

willen uitdragen.

Natuurlijk heeft ook de TOCN het nieuwe jaar verwel-

komd, samen met de RoadRocketCaferacerClub in de 

Cruise Inn te Amsterdam. Het weer was ’s middags zo 

vriendelijk dat het een ritje waard leek. Eenmaal aangeko-

men toch een hagelbui moeten doorstaan. Gelukkig was ik 

er al, maar het hek zat nog op slot (‘k was iets vroeger om 

het spul met Gert en Swaas klaar te zetten) dus de helm 

maar even opgehouden. 

Het concept met een middag-, diner-,  en avondsessie 

was een succes. Lekker bijkletsen, buikje rond eten en/of 

Rock&Roll-en: Voor ieder wat wils en dus keuzemomenten 

om zelf bepalen wanneer in te stappen en weer te vertrek-

ken was een goede input vanuit de jongstleden ALV.

Het Engelse Motorseizoen 2020 zal starten op 5 april te 

Austerlitz met ploffende ééncilinders, het sonore geluid 

van de snellere twee-, drie-, en misschien viercilinders of 

wellicht het zoemen van een fraaie Norton wankel? Daar-

na gaan we ons opmaken voor het Voorjaarstreffen op 

Texel. Kortom: Genoeg te doen weer het komende jaar! En 

zolang er nog benzine is..

Jan

GASTCOLUMN

ANGRY OLD MAN

In mijn straat in Son en Breugel woonde Dirk, chauffeur van een enorm 

walmende Tatra zandwagen. Dirk op zijn beurt rookte Zware Van Nelle 

en had een Suzuki GT550 met matzwarte Reimo 3-in-1. Zijn makker reed 

ook een rokende driecilinder tweetakt, een Kawa 350 S2, totdat hij in een 

bocht het aardse verruilde voor de eeuwige jachtvelden. Kon gebeuren.

Op de dag van de TT stond ik als dezelfde dreumes vol bewondering 

gekluisterd aan de provinciale weg richting Eindhoven - Nijmegen, die zelf 

wel de Asser Veenslang leek, zo schunnig hard en luidruchtig scheurden 

de – in mijn ogen – anarchistische, heldhaftige lone wolves voorbij. Ik wist 

stellig: dat wil ik later ook. Hard motorrijden, kabaal maken, reizen, roken, 

bier drinken. En mevrouwen. En verrekkes veul van dat alles!

Hoewel de ouderlijke propaganda over 

een goede opleiding alarmerende 

trekken begon te vertonen, 

redden twee journalistieke 

artikelen me van een 

gestroomlijnd bestaan; het 

eerste testverslag in 1985 

van de levensbedreigende 

Yamaha Vmax en een stuk 

van de gemotoriseerde 

bohémien Kees ‘Kabaal met 

Kees’ Hoekstra. In de betreffende 

geschreven road movie verhaalde hij – 

voor zover mijn rafelige geheugen toelaat - op rauwe, romantische wijze 

over een almaar groeiende berg lege blikken Budweiser op de achter-

bank van een Chevy, omdat Hoekstra’s Harley ergens in de Amerikaanse 

woestenij het begeven had. Kees was mijn coolest mothafucka; voor later, 

for life.

Inmiddels is het veel later. En in een maand tijd heb ik op tv gezien wat 

er van het motorrijdersimago verworden is. 1. Een zeer doorsnee echtpaar 

op zekere leeftijd, gestoken in dezelfde blauwe acryl trui met op de borst 

geborduurd het logo van de (ja hoor…) Honda Pan European Club. Het 

beklaagt zich op NPO over een verkeerd gewikkelde dynamo of weet-ik-

veel. Een aanfluiting voor het motorrijdersimago! 2. Een Ster-reclame van 

een 50+ dating site met een grijze midlife schaambaard die met zijn al-

lang gedoofde nieuwe vlam op een motorfiets uit beeld rijdt. God bewaar 

me. 3. Cora van Nieuwenhuizen die in een YouTube-spotje de motorrijdster 

uithangt met hele verstandige en hele nuttige adviezen, onder begeleiding 

van een fluo hesjesbrigade. Nooit geweten dat zij motorrijden in haar 

portefeuille had, überhaupt.

Vandaar dus mijn keuze in de eindejaars KicXstart van 2019 voor de 

Triumph Rocket 3 Factory Custom als persoonlijke Motor van het Jaar. Nu 

het nog kan. Of eigenlijk niet meer kan. Wél race-Arrows erop!

Joost Overzee schrijft inmiddels 27 jaar over motoren, rijdt langer.

Old meets New
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maakt wordt van een gecontroleerde vonk die 

zorgt voor een constante materiaal afname. Bij 

draadvonken is het gereedschap een draad waar 

tijdens het proces van draadvonken elektrische 

spanning vrij komt. Als de draad bijna tegen 

het werkstuk aan komt wordt een vonkoverslag 

gecreëerd. Door de zeer hoge temperatuur 

die hierbij vrij komt verdampt ter plekke het 

werkstukmateriaal. Alle elektrisch geleidende 

materialen kunnen door middel van draadvon-

ken bewerkt worden. 

HET EINDPRODUCT

Dit aluminium tandwiel heb ik op dikte gedraaid 

en ik heb er 2 tapgaatjes M4 in gemaakt zodat 

ie er beter af te krijgen is. De kunsstof uitvoe-

ring heb ik ook gepast en draait prima, maar 

daar heb ik nog niet mee proef gedraaid.

Nu kan ik weer gewoon met voldoende licht in 

het donker rijden.

Links boven: Nieuw 

tandwiel uit aluminium 

dmv draadvonken

Links onder: 3D teke-

ning van het tandwiel

Boven: Het ABS tand-

wiel in de dynamo

Rechts boven: Het 

gesneuvelde originele 

tandwiel

Rechts midden: Zo 

komt het ABS stuk uit 

de printer

Rechts onder: De pas-

vorm valt niet tegen

T
oen bij mijn AJS big port al voor de 2e keer het pertinax 

tandwiel was onttand ben ik deze maar gaan uittekenen 

in 3D. Het vreemde bij deze constructie is dat het grote 

drijvende tandwiel van staal is en het kleine 22 tands tandwiel 

van deze gevoelige kunststof is gemaakt. Dat was bij de lucas 

constructie van voor 1930. Bij Norton is het juist andersom en 

dan zit er een slipkoppeling in. 

3D-TEKENING

Als je een 3D model hebt kun je kiezen voor 3D printen, laser 

snijden of nog mooier draadvonken. 

Nu had een motorvriend net een draadvonk machine aange-

schaft voor zijn machinefabriek! Hij vroeg mij om voor zijn 

velocette een tandwiel uit te tekenen in veschillende diameters 

om zo de speling correct te krijgen. Dit tandwiel had ik nog 

niet gekregen dus heb ik mijn eigen tandwiel eerst getekend. 

De bedoeling was om het van brons te maken, maar aluminium 

was beter aan te komen daarom heb ik dat gebruikt. De preci-

sie is waanzinnig goed. 

DRAADVONKEN

Het proces van draadvonken wordt ook wel EDM genoemd. 

EDM is afgeleid uit het Engels en betekent Electrical Discharge 

Machining. Draadvonken is een proces waarbij gebruik ge-

Onderdelen die niet of nauwelijks meer te krijgen zijn komen op deze manier weer binnen handbereik. Zo zijn  

tandwielen tegenwoordig prima te printen, lasersnijden of, als hier ook beschreven, te draadvonken. Moderne  

fabricage technieken voor klassieke motoren.

Modern
Klassiek
Tekst en fotografie: Tonnie Eppink - Satisfaction Guaranteed - AJS-Matchless Vereniging Nederland



10 11

DE ENGELSE ZIEKTE TIGER jaargang 44 januari/februari 2020

In het najaar van 2016 bezocht ik in Wormer de promo-

tiestand van de Norton club Nederland. Standaard al 

sinds mensenheugenis bemand door Gerbrand Jongejans 

en Klaas Aafjes. Na het gebruikelijke bakkie leut vertelde 

Gerbrand mij, dat hij een motor over had. In dit geval zijn 

Triumph Trident 900 van 1996. Eenmaal thuis vertelde ik 

dit aan moeders en die merkte op, dat ik weer besmet 

was met de Engelse ziekte. Een verslaving waar je slecht 

van af schijnt te komen. 

E
nfin met zwager Piet op de visite bij Gerbrand en Sinnie 

in Uitgeest en wij waren er snel uit. Hier met dat ding. 

Het leverde een mooi stukje kopij op voor de Norton 

en Triumph club. De overdracht in fysieke zin vond plaats in 

Harlingen. Het werd vastgelegd op de gevoelige plaat en als 

geintje werd er een stoeptegel onder de Triumph gelegd met 

Norton Parking Only. So far so good. Prachtige motor met die 

two-tone tank kleur. Enkele maanden later werd mijn zwager 

en vriend Piet getroffen door een herseninfarct. Hij is daar 

overigens zeer goed van hersteld. 

Toen Piet in 2001 naast zijn Norton Commando, de behoefte 

voelde om ook een motor met een startknop te kopen, heb ik 

proef gereden op zijn latere aankoop. In dit geval een bloed-

mooie Triumph Speed Triple bouwjaar 1996, in zes versnel-

lingen uitvoering en in de kleur zwart. De Hinckley café race 

af-fabriek van de eerste lijn Triumphs in de jaren 90.  Een motor 

met ballen en origineel op de uitlaat na.

Nadat de koop was gesloten heb ik van mijn zwager de toezeg-

ging gekregen op het recht van eerste koop van deze motor. Ik  

had ervaring met Hinckley triples, dankzij het feit dat ik een 

Triumph Sprint van 1993 reed in de enige juiste kleur nl. British 

racing green. Bij aanschaf van deze motor ruilde ik mijn Norton 

Commando Interstate MK III bouwjaar 1975 in bij Nubo Motors 

in Hippolytushoef. Dat was een verplichting staande het hu-

welijk, zoals de geachte lezer zal begrijpen. Echter hoeveel fan 

kan je worden van een Triumph als je hem nieuw aanschaft en 

dat je alleen de folder had bestudeerd. Ik bedoel 

maar waar passie toe kan leiden. Nieuwprijs 

22.000 guldens in 1993. Voor working class 

hero’s als wij zijn als motorrijders toch wel even 

slikken.

Die Sprint heeft mij wel enige hoofdbrekens 

gekost. De bekendste was toch wel een ‘real 

pain in the ass’. Gedurende 17 jaar en 80.000 

kilometers heb ik tot 5 keer toe een lekke band 

gehad met deze motor. Zelfs een keer de voor-

band. Met elke motor die ervoor was, en er na 

kwam, geen enkele lekke band gehad. Ik ben 

niet bijgelovig maar je begint aan jezelf te twij-

felen. Mede ook daardoor verkocht in 2010 en 

einde TOCN-clublidmaatschap. Maar de kracht 

van 100 pk blijft trekken, vandaar de aanschaf 

van de motor van Gerbrand.

Dus u raadt het al. In 2017 nadat zwager Piet 

was hersteld hield hij mij op een familiefeestje 

aan de 16 jaar eerder gemaakte afspraak. Of ik 

nog belangstelling had. Inmiddels was spijtop-

tant Norton Commando MKIII teruggekeerd in 

de stal en mag ik op een Norton Commando 

MKI rijden van 1973 van Jan Koning. Jan en ik 

maakten begin 2000 deel uit van het bestuur 

van de Norton Club Nederland. Jan kreeg een 

ernstig ongeluk en kon niet meer motorrijden. 

Ondertussen had Mr. Jim zijn Norton in con-

cours staat gebracht en stond zij nutteloos in 

de garage van Jan. Deze motor is verhuisd naar 

Friesland. Dit was een gunfactor van een hoofd-

letter G. In het geval van deze Norton ben ik 

de gebruiker, voor de goede orde. Mijn enigste 

verplichting die Jan van mij eist is dat ik er veel 

op moet rijden.  Gerekend vanaf de overdracht 

in 2014, zijn wij in 6 jaar tijd 30.000 kilometer 

verder. Met de nadruk op wij, bedoel ik dat het 

Jan zijn motor is en ik haar bestuurder ben. 

Het is de eerste Norton Commando 850 

uitvoering met rechtse schakeling volgens het 

 De
Engelse
 Ziekte

Tekst en fotografie: Johan Swieringa

Boven: Triumph Sprint

Rechts boven: 1978 

Triumph Bonneville

Rechts onder: Gerbrand 

en Johan



12 13

DE ENGELSE ZIEKTE TIGER jaargang 44 januari/februari 2020

beproefde recept van 1 omhoog en de rest naar 

beneden. In Roadster uitvoering en zwart met 

gouden biezen op de tank een nekkentrekker 

first class. Voor mij een herinnering aan mijn 

eerste Norton 850 in identieke uitvoering.

Kortom nog een motor erbij maakte een 

kwartet, maar hoe ga ik dat betalen. Inmiddels 

waren de prijzen van de eerste Triumphs wat 

gezakt en was mijn leeftijd gestegen. Maar mijn 

salaris ook. Nadat opnieuw moeders, oftewel 

“Us Mem” er een klap op had gegeven verruil-

de de Speed Triple zijn stal in een boerderij in 

de Wieringermeer voor een berging in Harlin-

gen. Wat een luxe. Begonnen op een Sprint, 

vervolgens een kale Trident en nu als klap op de 

vuurpijl een Speed Triple.

Echter niets is zo veranderlijk als de mens. Via 

een andere zwager binnen mijn familie wist 

ik dat er nog een kaper op de kust was die de 

Speed Triple van Piet mooi vond. Namelijk zijn 

broer. Tijdens alweer een familiefeestje polste 

broer Dirk mij of ik van de Speed Triple af kon. 

Daar heb ik een nachtje wakker van gelegen. 

Het blijkt een collectors-item te zijn maar het 

is wel gewoon een ding. Nadat ik de ratio en 

de emotie had gescheiden heeft deze motor 

de stal mogen verlaten en staat nu te grazen in 

Groningen.

Ik sluit af met een verhaal, dat er altijd wel weer 

wat op je pad komt waar je blij van wordt. In dit 

geval vond ik eind vorig jaar bij Gerard Numeijer 

van Nubo motors in Hippolytushoef op Wie-

ringen een beschadigde Triumph Daytona 900 

bouwjaar 1995 in de kleur Barracuda blue. Die 

zie je niet vaak. Trouwens in mijn geval was het 

de eerste keer dat ik spontaan tegen een motor 

aan liep die voor de sloop weg moest gaan. 

Het kenteken was als gevolg van een aanrijding 

ingevorderd en opknappen had geen zin omdat 

de motor verzekeringstechnisch total loss was.

De afgelopen winter is deze motor volledig 

gedemonteerd en heb ik enkele Triumph bezit-

ters blij kunnen maken met losse onderdelen.  

De Engelse ziekte. Je komt er niet meer van af 

en een van de goede voornemens voor 2020: 

opnieuw lid geworden van de TOCN.

The eye of the Tiger

De Bonneville en Daytona uit dit verhaal zijn te koop

- Bonneville: 1978 km.: 39.595, particulier onderhou-

den

- Daytona 900: 1995 km.: 31.000 onderdelen, waaron-

der een goed blok, van schade, bedrijfsmatig onder-

houden.

Inlichtingen en foto’s:

johan.swieringa@gmail.com

tel nr: 0517-234253 of 06-48899487.

Boven: Triumph Speed 

Triple

Links midden: Daytona 

blok

Onder: Schade Daytona

Voortbordurend op een ongelooflijke traditie van 

iconische productplacements, werkt Triumph samen met 

Warner Bros. Pictures in de aankomende actie-avonturen-

film Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of 

One Harley Quinn), vanaf 7 februari 2020 in de bioscopen.

D
e Triumph Street Triple RS is te zien in de film, bereden 

door de mysterieuze kruisboogexpert Huntress die in 

de film de krachten bundelt met Harley Quinn, Black 

Canary, Renee Montoya en Cassandra Cain om de ultieme 

meiden burgerwacht te vormen.

Triumph Motorcycles Ltd. is ongelooflijk trots om een wereld-

wijde samenwerking aan te kondigen met Warner Bros. Pictu-

res ter ondersteuning van de aankomende speelfilm Birds of 

Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, 

die 7 februari 2020 wordt uitgebracht. Deze samenwerking 

past in de traditie van al meer dan 100 jaar product placement 

in vele bekende blockbuster films. In de film rijdt Huntress op 

een agressieve, stijlvolle zwarte Triumph Street Triple RS, een 

belangrijk onderdeel passend bij haar badass-karakter! Uit 

wraak op degenen die haar familie onrecht hebben aangedaan, 

heeft ze de topmaffiabaas van Gotham City en anderen in het 

vizier, en haar kruisboog op hen gericht.

De film bevat een aantal spannende actiescènes met explosieve 

motoracties en stunts.

TRIUMPH MOTORCYCLES RIJDT DE BIOSCOPEN 

BINNEN MET WARNER BROS PICTURES ANTI-HERO 

ACTION ADVENTURE MOVIE “BIRDS OF PREY”

PERSBERICHT

mailto:johan.swieringa@gmail.com
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GEVRAAGD

Voor mijn Triumph Trident T160 uit 1975, een benzinetank, groot Europees model, inhoud 20.5 liters.

Heb momenteel de kleine benzinetank met een inhoud van 11.5 liter en wil eventueel ook ruilen bespreken.

Reactie graag op mijn mail: ljvdeventer91@gmail.com.

mailto:ljvdeventer91@gmail.com
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I
k stond laatst met mijn vers gewonnen Lewis Leathers jack 

voor de spiegel en moest helaas concluderen dat ik in niets 

op Steve McQueen lijk. Jammer, maar gelukkig heb ik wel de 

middelen om in ieder geval een scrambler te bouwen waarop 

hij niet misstaan zou hebben. 

Nu liep ik al langer rond met het idee om een scrambler te 

bouwen. Ik heb in de lente zelfs nog samen met Eric Casius 

2 Montesa Cota frames gekocht met het idee om er een Tri-

umph blokje in te lepelen. De Montesumph. Mijn gezinsleven, 

race-ambities en werk laten echter voorlopig niet toe tijd te ste-

ken in een motorproject zonder kenteken dat alleen af en toe 

naar een zandafgraving wordt getrailert om een paar uur door 

de blubber te raggen. Iets met een kenteken is veel handiger 

en is te verkopen als het tijd wordt voor een nieuw project. De 

markt lijkt er immers ook rijp voor want het is McQueen voor 

en McQueen na.

MARKTPLAATS

Op een zaterdagochtend viel mijn oog tijdens een Marktplaats-

zoektocht naar Triumph onderdelen op een advertentie van een 

café racer. De prijs leek redelijk en hij stond in Haarlem. Ik  

mailde de eigenaar of ik kon komen kijken en dat kon die 

Inspelen 
op de 

HYPE

Tekst en fotografie: 
Ton Everaers

Steve McQueen is hot en met hem Bud Ekins. Mede door 

deze Hollywoodsterren zijn scramblers of, nog hipper 

verwoord, ‘desert sleds’ aan een internationale opmars 

bezig. Triumph brengt 2 Bud Ekins special editions uit, 

Guy Martin doet de Great Escape sprong nog eens 

dunnetjes over op een Triumph Scrambler 1200 en op 

de grote MECUM veiling in Las Vegas tikten Triumph 

scramblers van het juiste type en bouwjaar zomaar de 

$24.000,- aan. Nu zijn Amerikanen net eksters en dol op 

alles wat glittert en glimt maar het zegt wel wat.
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zelfde dag nog. Die kans liet ik niet schieten en 

een uur later zat ik met een maatje en gewa-

pend met aanhanger in de auto op weg naar 

Haarlem.

Daar aangekomen bleek de eigenaar een kerel 

van mijn leeftijd te zijn. Hij was Citrofiel en cros-

ser en had de Triumph 10 jaar geleden gekocht 

omdat hij vond dat een motorrijder eens in zijn 

leven een echte Triumph gehad moet hebben. 

Zo hoor ik het graag!

De motor was solide en compleet maar niet 

naar mijn smaak verbouwd. Een grof en groot 

zadel met een heel breed stuur, noppenban-

den(?) en Chinese accessoires. Aangezien ik 

toch ging verbouwen kon ik daar doorheen 

kijken en voor een scrambler kwamen die nop-

penbanden goed uit. Het chroom was overal 

twijfelachtig maar de tank was wel prachtig 

gespoten en stak er echt uit.

De Bonnie was uitgerust met een TR7 kop met 

enkele Amal Concentric en een piepklein lucht-

filtertje. Er werd me verteld dat dit in overleg 

met Mr. Jim was gedaan en dat de TR7 kop 

voorzien was van nieuwe klepgeleiders. Tevens 

heeft een TR7 kop het push-over uitlaatsysteem 

waar veel meer uitlaatbochten voor te vinden 

zijn, zoals high level scrambler pijpen. Perfect 

want dan hoef ik niet aan de gang met adapters 

etc.

Ik vroeg of ik hem mocht starten. Dat mocht en 

na even vlotteren en één goede schop op de 

kickstarter startte hij direct en liep best aardig. 

De compressie was top en hij was mechanisch erg stil. Dat mag 

ook wel want naast die gereviseerde TR7 kop zaten er ook 

redelijk verse eerste overmaat zuigers in. Er werd een map te-

voorschijn gehaald waar bijna de volledige onderhoudshistorie 

in zat. Alle rekeningen en oude lidmaatschap documenten van 

TOCN zaten erbij waarbij er een hoop van Mr. Jim waren. Het 

enige zorgenpuntje was een opmerking van Mr. Jim over de 3de 

en 4de versnelling. Die zouden ‘grauw’ zijn. Wat grauw inhield 

zou ik snel genoeg ontdekken….

Toen ook het originele Triumph zadeldek, een zadelpan, de ori-

ginele Bonnevillekop en MK2 Amals erbij werden gehaald was 

ik om en we kwamen tot een koop. Triumph op de aanhanger 

en op naar huis.

TESTRIT

En dan sta je een paar dagen later met een botsmuts op je knar 

klaar voor de eerste fatsoenlijke testrit. 

The verdict: top motor maar er zit een HOOP achterstallig 

onderhoud aan. Ik noteer: lekke schokdempers, lekke remtang 

achter, beide hoofdremcilinders kapot, elektra was aan elkaar 

geknoopt, voorvork lek, verlichting defect, lekke kettingwiel- 

keerring, lekke benzinekraan, een gebroken toerentellerkabel, 

slippende koppeling en een versleten versnellingsbak. Daar-

naast is ie een paar keer in een ton met metrische boutjes 

en moertjes gevallen want ik werd kniftig van zoeken naar 

passend gereedschap.

Ook had de motor tijdens de proefrit de neiging om uit het 

niets op 1 poot te willen lopen. Daar sta je dan op de  

Koningskade in Den Haag met een walmende Triumph waar 

een stoomlocomotief een puntje aan kan zuigen. Onverbrande 

benzine in een gloeiendhete uitlaatbocht geeft namelijk een 

spectaculair rookgordijn. Na inspectie bleken de bougiedoppen 

niets meer dan omgebogen knijpstekkers met een bobine iso-

latiehoes te zijn. Dat is verkeerde bezuiniging. Ontstoorde NGK 

bougiedoppen en verse bougiekabels met degelijke stekkers 

losten dit probleem op en hij loopt nu stukken beter. 

Een olieverversing gepaard met het schoonmaken van de 

frictieplaten van de koppeling, goed uitlijnen van de eindplaat 

plus uitspoelen van de primaire kast en het oliereservoir in het 

frame waren voldoende om de slippende koppeling terug in 

het gareel te krijgen. Misschien zat er verkeerde olie in. Wie het 

weet mag het zeggen. 

Links boven: Als aange-

schaft

Links onder: Enkel de 

kilometerteller mag 

blijven en de idiot 

lights zijn naar de kop-

lamp verhuisd

Midden: Originele 

Triumph sigaardempers 

met megaton einddop-

pen

Rechts: Remmen is 

angst maar af en toe 

wel verrekte handig. 

Op de werkbank ermee

Daar sta je dan met een walmende Triumph waar 
een stoomlocomotief een puntje aan kan zuigen
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Er is een extern oliefilter gemonteerd wat heb 

ik laten zitten want in het frame zit alleen het 

originele gaasje om eventuele kiezels uit de olie 

te filteren.

ONDERDELEN

Ik heb een bestellijst gemaakt voor respectie-

velijk Peter’s Classic Bike Parts, JV Motors en 

L.P. Williams waar ik aluminium spatborden, 

een T120 USA stuur, voorvorkhoezen en alle 

pakkingen en keer- en borgringen heb gekocht. 

Spatbordbeugeltjes vond ik bij B.R.A.M. Moto-

ren en een BSA 600 achterlichtsteun bij Bolman 

Motoren. De rest van de onderdelen had ik 

op de plank liggen of heb ik zelf gemaakt uit 

verschillende dikten staalplaat. En 99,9% van al 

het metrische montagemateriaal is vervangen 

door UNF.

REMMEN

De remtangen en remslangen waren snel gere-

pareerd of vervangen, alleen de achterremcilin-

der beet terug. Die wilde niet meer uit elkaar en 

ik heb maar een nieuwe gekocht.

VERING

De KONI schokdempers gaan naar JD Shocks, die 

zit praktisch om de hoek en levert goed werk. 

De voorvorkkeerringen zaten er zo in en de 

roestige vorkbussen waar de koplamporen 

aan zitten heb ik vervangen voor nette T150 

exemplaren. Die zijn wel iets langer dan die van 

een T140 en ik moest er aan de bovenkant een 

paar millimeter af slijpen om ze goed tussen de 

kroonplaten te laten passen.

DASHBORD

Het dashbord van de T140 moest eraan geloven 

want dat past totaal niet bij een scrambler. Ik 

heb de toerenteller laten vervallen en alleen een 

bracket gemaakt voor de kilometerteller. De 

idiot lights zijn verhuisd naar de koplamp, waar 

ik de knipperlichtlamp achterwege heb gela-

ten. Die doet niets meer maar zit nog wel in de 

koplamp voor het geval ik me bedenk. Het con-

tactslot is verhuisd naar het linker koplamp-oor. 

Een mooi gat met de stappenboor en een busje 

houdt de boel perfect op zijn plaats.

SPATBORDEN

Het achterspatbord heb ik met hamertjes en 

dollies in exact dezelfde vorm getimmerd als 

Boven: De lessen van 

Eric Casius in de prak-

tijk gebracht. Een hitte-

schild uit autoplaat

Boven rechts met de 

klok mee: Kartonnen 

malletjes voor het 

luchtfilterhuis,

De ruwe vorm war de 

gaten nog in moeten,

Een verfblik van de 

Hornbach blijkt een 

passend dekseltje en 

is helemaal in stijl met 

de originele woestijn 

racers,

Het filtertje past 

perfect

het originele spatbord. Dit was helaas ook 

gecaferacert (lees kortgezaagd) en daarom niet 

bruikbaar meer voor mijn toepassing. Dat alu 

spatbordje past nu dus als het origineel en een 

stevige huisgemaakte bracket aan de binnen-

kant moet er voor zorgen dat ie niet scheurt. 

Hetzelfde heb ik gedaan met het voorspatbord. 

Daar zitten nu 3 beugels op in plaats van 1.

ACHTERLICHT

Het achterlichtsteuntje van BSA is een beetje 

een lomp ding en zie maar eens een mooie 

opengewerkte steun te vinden. Ik heb er 

daarom de zijkanten uitgezaagd en hem aan de 

bovenkant ingekort en er, uit het zicht, moertjes 

in gelast om hem aan het spatbord te kunnen 

schroeven. Dat, in combinatie met een origineel 

klein Lucas achterlichtje, ziet er heel mooi uit. 

Ik heb de achterlichtsteun aan de onderkant 

van het spatbord laten grenzen en het spatbord 

aan de binnenkant zo ingekort dat de achter-

lichtsteun redelijk dicht op de frameloop zit en 

hierdoor samen met het spatbord sportief hoog 

en iets schuin staat.

UITLATEN EN DEMPERS

Peter’s Classic Bike Parts had nog 1 set hoge 

uitlaatbochten voor een Triumph 650 Trophy 

op voorraad. Dat was een mazzeltje. Ik heb 

beugeltjes en een grote dikke plaat gemaakt om 

de bochten en dempers op te monteren. Deze dempers zijn 

oude originele Triumph sigaardempers die ik al had. Ze zaten 

op mijn Trident toen ik hem kocht en de conussen waren er 

afgezaagd. Ik heb ze zo ingekort dat de binnendiameter van 

de demper precies overeen komt met de buitendiameter van 

een megaton einddop. Het resultaat is een gemene doch 

beschaafde brul. 

Omdat de dempers vlak boven elkaar zitten heb ik ze moeten 

indeuken en inzagen waarna ik ze in de correcte hoek heb 

gemonteerd en heb dicht gelast. 

HITTESCHILD

Om te voorkomen dat je broek aan de uitlaat vast plakt heb 

ik uit een stuk autoplaat een hitteschildje gemaakt. De gaatjes 

in het schildje zijn met een ‘dimple die’ onder een pers in het 

metaal geperst en de ophanging is ouderwets geklinknagelt. 

Het geheel zit met 4 slangenklemmen vast aan de downpi-

pes. Eric Casius is me aan het leren hoe je van aluminium een 

benzinetank maakt en dat werpt nu al zijn vruchten af. Dank je 

Caas!

ZADELPLAAT

De zadelplaat is gemaakt uit een stuk 2mm staalplaat, verste-

vigt met stalen strips en gebruikt de originele montagepunten. 

Het korte iets komvormige model verwijst naar de desert racers 

van vroeger. 

Tijger Leathers in Den Haag heeft het zadelplaatje bekleed. Ze 

hebben het super gedaan en het resultaat is precies wat ik voor 

ogen had. Alleen was het nogal kaal en ik heb daarom van 

staal een L-profiel gemaakt waar ik de originele T140 chroom/

zwarte zadeltrim op kon bevestigen. Het zadel lijkt nu ook wat 

dichter op het frame te liggen en dat vind ik mooi. Ik hou van 

het klassieke Engelse design en probeer dat altijd terug te laten 

komen in mijn projecten. Het doel is om het geheel er ‘correct’ 

uit te laten zien.

LUCHTFILTER

Het luchtfilterhuis werd een apart verhaal want ik wilde per se 

een klassiek ogend scrambler filter. Mijn oog viel tijdens een 

zoektocht naar ideeën op Google op een afgezaagd koffieblik 
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over een standaard rond filter aan de zijkant 

van de motor. Dat moest het worden. Van 

papier werd een malletje gemaakt en dit werd 

met plakband en kunst- en vliegwerk op zijn 

plek gehouden. Toen het ontwerp bevredigend 

genoeg was heb ik het overgezet op autoplaat 

en uitgeknipt, gevormd en dichtgelast. Een 

origineel rond luchtfilterelement klemt in een 

beugeltje op het luchtfilterhuis en wordt door 

een op maat gezaagd verfblik en een lange 

bout met vleugelmoer op zijn plek gehouden. 

Het resultaat mag er zijn. 

Alle nieuwe metalen onderdelen heb ik in de 

hoogglans zwarte 2 componenten lak gezet. 

Dat gaat er voorlopig niet meer af.

DE GEWRAAKTE 5-BAK

Jullie zitten al die tijd natuurlijk nagelbijtend 

te wachten op dat spannende versnellingsbak 

verhaal. Nou, dat grauwe betekende eigenlijk 

grommen. Zodra de versnellingsbak op tempe-

ratuur kwam begon deze in 3de en 4de versnel-

ling enorm te grommen. Nu mag je verwachten 

dat een ouwe Engelse motor wat ‘karakter’ 

heeft maar dit kwam boven het motorgeluid uit. 

Bij nadere inspectie bleken beide torrington la-

gers van de layshaft versleten en het rollenlager 

en kogellager van de mainshaft (en sleeve gear) 

waren ook compleet aan gort. Dat waren inmid-

dels, zoals dat heet, zandgesmeerde schuurla-

gers. Ook waren de sleeve gear en het layshaft 

high gear tandwiel overleden. De tanden zagen 

er echt niet meer uit. Inloop sporen en pitting 

vanjewelste. Het blijkt dat de onverwoestbare 

Triumph 5-bak niet zo onverwoestbaar is als 

men beweerd. Dat werd een dure tegenvaller.

Na een aderlating van een paar honderd Engel-

se ponden lag er een paar weken later een doos 

met alle benodigde tandwielen en lagers.

Na grondig reinigen van alle onderdelen en 

de complete behuizing van de versnellingsbak 

ben ik met het binnenste versnellingbakdeksel 

begonnen. Dit past in de oven en maakt het 

plaatsen van het torrington- en kogellager wel 

zo makkelijk. 

Na een half uurtje sudderen is het deksel lekker 

op temperatuur en met een speciaal drijfpenne-

tje zit het torringtonlagertje dan zo op zijn plek. 

Het kogellager is er bijna met de hand in te drukken en met 

een licht hamertje en de oude lagerschaal moet het niet te veel 

moeite zijn om dit in het lagerhuis te tikken. Borgclip er tegen 

en klaar.

Voor het plaatsen van het rollenlager van de sleeve gear en het 

gesloten torrington lager warm ik het versnellingsbakhuis op 

met MAP-gas. Dit brandt heter dan butaan en heeft het alumi-

nium heel snel op temperatuur. Het plaatsen van de lagers is 

dan een fluitje van een cent.

De high gear zit op de layshaft geperst en het nieuwe tandwiel 

heb ik middels een lagerpers op de layshaft gemonteerd waar-

na ik deze in de versnellingsbak heb gepast om te axiale speling 

te controleren. Dat bleek allemaal netjes te passen en na alle 

glijlagers, assen en splines met een beetje molycote gemengd 

met wat olie te hebben ingesmeerd gaat de bak in elkaar. Het 

is altijd een beetje een gepruts omdat de schakelvorken nooit 

echt mee willen werken maar na wat peuteren zitten alle tand-

wielen op hun plek en schakelt de bak zuiver en met een droge 

KLIK in alle vijf versnellingen.

Helaas bleek bij het monteren van het kettingwiel de grote 

moer waarmee deze op zijn plek blijft net wat te twijfelachtig 

om nog te gebruiken. De draad is wat beschadigd en hij wil 

niet heel lekker om de sleeve gear. Je wil er niet aan denken 

wat er gebeurd als het kettingwiel aan de wandel gaat en ik 

heb een nieuwe moer besteld.

As we speak zit ik op deze moer te wachten en zodra ie binnen 

is gaat de primaire kant erop en is het tijd voor de echte test. 

Ik ben benieuwd.

Edit: De bak is inmiddels getest en is perfect. Wel blijkt de elek-

tra humeurig te zijn en dat levert weer een leuke anekdote op: 

toneveraers.nl/2020/02/01/vonkloos-in-overschie/

Boven: De scrambler 

zadelplaat en het 

vermaakte BSA achter-

licht/kentekenplaat-

houdertje

Onder links en midden: 

Die zijn stuk. Door de 

hardingslaag heen 

gesleten

Onder rechts: De nieu-

we sleeve gear even 

proefpassen

Rechts: Het eindresul-

taat

Alle versnellingsbaklagers waren 
zandgesmeerde schuurlagers
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gigantische rij voor de kassa’s. Maar Engelsen houden van in de 

rij staan dus ging het redelijk vlot. 7 pond entree vind ik heel 

redelijk en dan ook nog gratis parkeren. Eenmaal binnen kwam 

ik een overweldigende hoeveelheid stands tegen met veel En-

gelse spullen. Roestige handelaren die met hun nog roestigere 

Bedford bussen de hele handel in kratten hebben uitgestald tot 

keurige stands met glimspullen. De meeste stands staan buiten 

op een groot terrein en een aantal vooroorlogse hallen is tot 

de nok gevuld met standhouders. Voor de liefhebbers van oud 

Engels spul, er is nog zat! De prijzen liggen gelijk of zelfs iets 

hoger dan bij ons maar ik heb zeker wat leuke koopjes kunnen 

scoren. Gelukkig was het droog want anders ligt het merendeel 

van de spullen onder plastic zeilen weet mijn Engelse vriend, 

soms zit het tegen maar nu dus mee.

De leeftijd van de onderdelen varieert van ruim vooroorlogs tot 

redelijk recente Hinckley spullen, er lag ook nog een compleet 

Hinckley Bonneville blok. Kortom genoeg te beleven voor de 

liefhebbers en ik ga zeker nog een keer. En dan nog even voor 

de eventuele toekomstige bezoekers, ik was er al wel voor 

gewaarschuwd  maar rond een uur of één al wordt er ingepakt 

door de standhouders, dat vind ik wel erg vroeg maar aan de 

andere kant, je kunt er al om 8 uur ’s morgens in.  

Al sinds lange tijd vragen mijn goede Engelse vrienden 

Jackie en Gary wanneer ik nu eindelijk eens een keertje 

mee ga naar de onderdelenbeurs op Racecourse Kemp-

ton Park vlakbij Londen. Ik wil altijd wel maar de tijd 

ontbreekt meestal maar in dit geval kwam er van uitstel 

geen afstel en begin december werd de ferry Calais-Do-

ver geboekt. Vrijdagochtend idioot vroeg richting Calais, 

na wat vertraging hier en daar door stakende Fransen en 

slecht weer zaten we toch op de ferry. 

 Kempton
 Park
Autojumble
Tekst en foto’s: Ton Visser

A
angekomen bij onze Engelse vrienden even een drank-

je gedaan en daarna door naar het  pre-Christmas 

diner van de Rother-branche van de Engelse TOMCC 

waarover wij ook waren uitgenodigd. Gezellig in een oer-Engel-

se pub genoten van diverse traditionele Engelse biertjes en zo-

als gezegd een Christmas Diner inclusief Christmas Crackers en 

natuurlijk een raffle waar ik zoals gebruikelijk weer niets won. 

Leuke mensen ontmoet en een leuke band gezien waarvan ik 

de naam allang weer vergeten ben maar de zanger had een 

Triumph T-shirt aan dat heb ik dan wel weer onthouden.

Volgende morgen om 7.45 uur de auto in voor 85 miles 

naar Kempton Park. Daar aangekomen sloten we aan in een 
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T
wee mannen, verschillende droom.  

De eerste was de rijke engelse aannemer 

John Bloor, die de naam Triumph, produc-

tierechten, patenten en handelsmerken kocht 

met de bedoeling het Triumph-merk opnieuw 

te introduceren als een ultramodern bedrijf dat 

motorfietsen van wereldklasse zou produce-

ren die konden concurreren met elke andere 

motorfiets.

De tweede was Les Harris, een succesvolle 

leverancier van aftermarket-onderdelen voor 

Triumph-twins. Hij wilde de eerbiedwaardige 

oude Triumph Bonneville zoals ze waren eind 

1983 blijven produceren. 

BLOOR WILDE MODERNE  

TRIUMPHS

Bloor bouwde vervolgens een gloednieuwe 

hightech-fabriek in Hinckley, Engeland en begon 

Les Harris, 
PICK UP  

THE PIECES

Na de ineenstorting van de Triumph Motorcycles, Ltd. in 1983, waren er twee heren,  

klaar om Triumph opnieuw leven in te blazen. Interessant is dat zij zeer verschillende  

benaderingen zouden gebruiken om dit te realiseren.
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in 1991 moderne nieuwe Triumph-motorfietsen te produ-

ceren en met succes. Inmiddels heeft Triumph tegenwoor-

dig ook fabrieken in Brazilië en Thailand. Eigenlijk had 

John Bloor helemaal niets die olielekkende en trillende 

Meriden Triumphs en wilde het liefst moderne motor-

fietsen bouwen. Echter om de rijke geschiedenis van dit 

roemruchte merk kon hij niet heen en introduceerde in 

september 2001 de Bonneville met de klassieke looks van 

weleer. De ‘classics’ werden een belangrijk sigment van de 

Hinckley Triumphs. 

Begin 2011 werd Nick Bloor, zoon van eigenaar John 

Bloor, de nieuwe CEO van Triumph en in 2017 opende 

Triumph in Hinckley een nieuwe bezoekerscentrum van 

maar liefst £ 4 miljoen.

HARRIS GING VOOR ’OLD SKOOL’ 

TRIUMPHS

Les Harris kocht alle oude gereedschappen, onderdelen 

en benodigdheden die overbleven na de ineenstorting 

van de oude Triumph in Meriden en verkreeg een licentie 

van John Bloor om T140 Bonnevilles te produceren onder 

de naam Triumph. Het heeft enige tijd geduurd om een 

toeleveringsnetwerk op te zetten voor de benodigde com-

ponenten, meestal buiten Engeland in Europa. Uiteindelijk 

rolde op 25 juni 1985 de eerste L.F. Harris Triumph Bonne-

ville van de lopende band in Newton Abbot, Devon, Enge-

land. In totaal werden 1.255 motorfietsen geproduceerd 

voordat zijn vergunning in maart 1988 afliep. Gezien de 

minuscule omvang van zijn operatie en ongetwijfeld zijn 

budget, was het bouwen van 1.255 motorfietsen een 

geweldige prestatie. Les leverde ook de Harris-Triumph 

Tiger TR7V die gebruikt werden door het Royal Signals 

Motorcycle Display Team (White Helmets).

Leslie Frederick (“Les”) Harris overleed op 69 jarige leeftijd in 

2009 en werd ook de “redder van de Britse motorfietsindus-

trie” genoemd en als zodanig uitgenodigd op Buckingham 

Palace en de Houses op Parliament. In 1987 werd zijn bedrijf 

bezocht door Prime minister Margaret Thatcher. In 1988 kwam 

het niet tot een vervolgovereenkomst tussen Les Harris en John 

Bloor. De productie van de “oude” Triumphs moest plaats 

maken voor de nieuwe modellen uit Bloor’s fabriek in Hinckley. 

Harris begon vervolgens met de productie van 500cc- 

eencilinders onder de naam Matchless G80. Dit waren ech-

ter geen klassieke Matchless-machines, maar geheel nieuwe 

modellen met een Rotax-viertaktmotor die ook met startmo-

tor geleverd konden worden. Er werden acht machines met 

trialspecificaties voor het Royal Signals Motorcycle Display Team 

gebouwd. De productie eindigde door geldgebrek in 1990.

DE OUDSTE

De 5 jaar dat Les Harris Triumph Bonnevilles produceerde, 

overbrugde de kloof tussen de sluiting van de Meriden-fabriek 

en de opening van de nieuwe Hinckley Triumph-fabriek van 

John Bloor. Hierdoor kon Triumph Motorcycles de roem claimen 

Vorige pagina links: 

Harris Triumph T140E

Vorige pagina rechts: 

Een jonge Les Harris

Links: Les met zijn 

Bonnie

Rechts van boven naar 

beneden: Harris  

Matchless G80 met 

500cc Rotax blok

The Iron Lady (de 

voorste)

Harris Bonneville

Een Harris Triumph 

TR7V van de Royal  

Signals Motorcycle 

Display Team

Links: John & Nick 

Bloor

de oudste fabrikant van motorfietsen ter wereld te zijn die zijn 

eerste machine in 1902 (een jaar eerder dan Harley-Davidson) 

had gebouwd.

Bron: Internet (bewerkt)
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Evenementen- 
kalender

TOCN activiteiten in hoofdletters. Eenhoorn- rally’s zijn  

opengesteld voor alle bij de Eenhoorn aangesloten clubs  

(dus ook TOCN).

De met een (T) gemerkte evenementen/ritten tellen mee voor 

de TOCN toercompetitie

Vragen, opmerkingen en aanmeldingen 

redactie@triumphownersclub.nl

FEBRUARI

20-23 Motorbeurs Utrecht 2019  (Triumph aanwezig) Meer 

info;  https://www.motorbeursutrecht.nl/ 

MAART

28 Motormarkt Hardenberg, Manege Hoogenweg,  

Hoogenweg 52, Hoogenweg Meer info;  

http://motormarkthardenberg.nl/

APRIL

5 Indoor Eenhoorn Treffen, Plein voor het Dorpshuis 

’t Trefpunt, Schooldwarsstraat 19, Austerlitz 

18-19 VOORJAARSTREFFEN (T), Schorrenweg 50, Oosterend 

Texel 

MEI

3 Brabant Motors, 45 jarig jubileum, Bosschebaan 9 Grave 

Meer info: https://www.brabantmotors.nl

15-17 Triton Club France 25 jaar, in de regio van  

Montluçon (F) Meer info; www.triton-france.org

JUNI

19-21 TRUMPET TREFFEN (T) Barneveldsestraat 49,  

Renswoude

OKTOBER

18 ALGEMENE LEDENVERGARDERING (T).  

Jan van Arkelweg 6, Achterveld

VONKEN

CHARLES BURKI (1909-1994)

Of ik mee wilde naar de brommer- en motorbeurs in Ros-

malen vroeg motormaatje Ton Visser mij onlangs en voeg-

de er aan toe dat er een overzichtstentoonstelling was van 

Charles Burki. Ja, dat wilde ik wel! De in Nederlands-Indië 

geboren Burki was een bijzonder begenadigd en getalen-

teerd illustrator, schrijver, (reklame)tekenaar en ontwerper 

van voertuigen met een zeer ruime staat van dienst. Zo 

ontwierp hij onder andere voor DAF, Philips, Fokker, Shell, 

het weekblad Motor en bromfietsfabrikant Union. Voor 

deze laatste werd in 1961 zijn ontwerp ‘Boomerang’ in 

productie genomen. Een voor die tijd een nogal futuristisch 

ogende bromfiets. 

Op de beurs in Rosmalen werd een nooit in productie 

genomen Union ‘Rocket’ gepresenteerd vervaardigd op 

basis van slechts één tekening die Burki had nagelaten. 

Voorzien van een Pluvier Speed-O-Matic blokje heeft deze 

Rocket alle futuristische kenmerken als bijvoorbeeld twee 

straalmotoren of raketten en staartvinnen zoals je die 

vroeger zag op Cadillacs, fraai stuurkuipje en een twotone 

buddyseat. Een fraai resultaat waar heel veel uren noeste 

arbeid in zijn gegaan. Maar mijn belangstelling ging vooral 

uit naar zijn illustraties, wat een kunstenaar. Vooral de 

snelheid in de afbeelding van de Norton en de Triumph (zie 

pag. 3 bij Redactioneel) vind ik schitterend. Google maar 

eens op zijn naam. Wat ook schitterend is is dat dit alles is 

opgezet door de sympathieke Wout Meppelink van Target 

Press die het tijdschrift ‘Bromfiets’ uitgeeft. Bij hem mag ik 

een keertje in zijn uitgebreide archief duiken, waar ook ons 

merk ruim vertegenwoordigd is. En dat is weer leuk voor 

ons aller clubmagazine Tiger!

Frank

TRUMPET 2020
 Camping Allurepark De Lucht  Adres: Barneveldsestraat 49,  3927 CB Renswoude 

voor het boeken van eventueel een chalet: delucht.com

 Bands zijn geboekt.

 Aanvang Marten Morren Memorial rit op 20 juni om 12.00 uur.

 Kom zoveel mogelijk op de oude motoren.....zit een prijsje aan vast.
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Zuidereinde 52

1243 KH ’s Graveland (bij Hilversum)

035 622 42 10

06 19 06 66 79

www.lifestylemotowear.nl

RETRO & VINTAGE 

MOTOWEAR

en nog veel meer.... .




