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Inhoud

Voor(zItters)woord

nieUwe leden ncn

Wij heten het volgende 

clublid welkom: 

Johan van Rosmalen

uit Harderwijk

  

In dit nummer een mooi stukje 
Wankel-techniek. In een ver verleden 
heb ik na een wintercursus Engelse 
taal ooit een spreekbeurt gehouden 
over Felix Wankel zijn uitvinding. 
De motor heeft maar drie bewegende 
delen, namelijk een as die door het 
blok loopt en twee rotors die in een 
soort ‘acht’ beweging in een kamer 
ronddraaien. Kleppen, nokkenassen 
e.d. zijn niet aanwezig. Felix Wankel 
werkte eerst bij NSU. Daar ontwierp 
hij de KKM-motor (Kreis Kolben 
Motor). NSU kwam vervolgens met de 
NSU Wankel Spider (1964-1967) en de 
NSU Ro80 (1967-1977) op de markt. 
In de jaren zeventig werd de motor 
toegepast in de Suzuki RE5 motorfiet-
sen. Ook Norton heeft succes gehad 
met deze toepassing op de Norton 
Commander en de Rotary racers op 
o.a. het eiland Man. 
De laatste fabrikant van auto’s die het 
wankelprincipe gebruikt was Mazda in 
de RX7 en RX8 modellen, die tot juni 
2012 geproduceerd werden. 
Felix Wankel overleed in 1988. Hij 
bezat nooit een rijbewijs, omdat hij 
extreem bijziend was. De NSU Ro80 
die hij bezat werd bestuurd door een 
privéchauffeur.

Als je dit nummer leest ligt de ALV 
alweer achter ons. Trouwens ook de 
borrel. Voor mij even een momentje 
omdat ik besloten had om aan Dry 
January mee te doen. Het was weer 
een gezellig gebeuren en een van de 
goede voornemens voor dit jaar was, 
dat ik opnieuw lid geworden ben van 
de Triumph Owners Club Nederland. 
U leest daar in het volgende nummer 
iets meer over. 

Kalm aan op de brommer als je weer 
opstapt in het vroege voorjaar. Huldig 
het BRAVOK-principe. Banden/Rem-
men/Accu/Verlichting/Olie/Ketting. 

Safe riding, 
Johan Swieringa
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Kopij
Wat opvalt is dat de kopij de afgelo-
pen paar nummers lekker verspreid 
binnenkomt. En dat werkt heel pret-
tig, moet gezegd.
Bij dit nummer is het grootste deel 
zelfs zo vroeg aangeleverd dat op het 
moment van schrijven, zo’n drie (!) 
weken voor de deadline, het blad al zo 
goed als vol is en er hier en daar wat 
geschoven moet worden om alles zo 
efficiënt mogelijk in te delen. 
Maar daarna moet er toch nog weer 
geschoven worden ...

Meer onheil dan alleen Brexit
Op de woensdag vóór de 31ste janu-
ari komt er uit het Verenigd Konink-
rijk nieuws van een andere orde naar 
buiten. De meest serieuze en geres-
pecteerde krant 'The Guardian' kopt: 
"Norton Motorcycles goes into ad-
ministration". Twee dagen later doen 
ze er nog een schepje bovenop onder 
de titel "Taken for a ride: how Norton 
Motorcycles collapsed amid acrimony 
and scandal".

Redactioneel
Elders in dit nummer meer aandacht 
voor dit onderwerp. 

Kilometers maken
Een jaar geleden schreef Arnoud van 
der Wel over zijn voormalige Koning 
Zelfbouw-winnaar met Norton Com-
mando rijwielgedeelte en Honda S800 
krachtbron. Aanleiding om op zoek te 
gaan naar een pré 1972 motor was dat 
z’n buurman hem enthousiast had ge-
maakt voor de Piston Rally in Spanje. 
Afgelopen september reed Arnoud 
met z’n Tabia 1.700 kilometer door de 
Spaanse bergen.

Iets eerder, in ‘mannenweek’ 26, reed 
Bart Vogel op z’n Commando in Spanje 
rond. Uit en thuis een rit van ruim 
6.000 kilometer.

Paul van Trigt bezocht op z’n 16H bijna 
alle NCN evenementen, wat hem niet 
alleen winnaar maakte in de eencilin-
derklasse maar ook  nog eens overall 
winnaar. Hoewel daar (nog) geen prijs 
voor is.
Naast nog wat andere ‘uitstapjes’ afge-
lopen jaar staat de teller van z’n 16H 
aan het einde van het seizoen 2019 op 
7.100 kilometer.
En voor dit nog verse jaar staan de 
eerste kilometers ook alweer genoteerd 
(foto). In de vorm van een retourtje 
nieuwjaarsborrel.

MetwoRstRally 
24 - 26 apRil

Overleden
Op 18 december jl overleed  Les 
op 90-jarige leeftijd in zijn woon-
plaats in Spanje. Archer werd in 
1956 Europees kampioen op een 
Norton terreinmachine. Meerdere 
keren besteedden we aandacht aan 
man en machine, waarvan de laat-
ste keer in 2016 in een tweedelig 
artikel.

Enkele weken eerder, op 26 no-

1. Tijdens de Golden Jubilee van de 
NOC op Donington Park in 2009. De 
dan 80-jarige Les Archer samen met de 
door het National Motorcycle Museum 
gerestaureerde crosser. 

2. Les Archer in 1954 tijdens een wed-
strijd in Zweden, op de hielen gezeten 
door René Baeten op Sarolea.

3. Peter Williams produceerde z'n eerste 
Norton racer in 1971. Peter Williams 
(staand) bespreekt de machine met 
fabrikant Colin Seeley.   

Jullie zijn welkom van vrijdag 24 
april tot en met zondag 26 april in 
Schoonloo op camping 'De Warme 
Bossen' 

De groepsruimte van deze camping is 
afgehuurd en er kunnen nu ongeveer 
60 mensen binnen slapen. Daarnaast 
is het mogelijk op het sportveldje 
naast de groepsruimte je tent op te 
zetten. Naast de groepsruimte is een 
gezellig overdekt terras met een paar 
vuurkorven. Er is een leuk restaurantje 
in TT sfeer (met tevens een Laverda 
driecilinder ter versiering) en een 
leuk terras. Ook er is plaats voor een 
paar campers. Campergasten komen 
vaak een paar dagen eerder. Geen 
probleem, maar laat even via de mail 
of per telefoon de camping weten dat 
je komt.
Je bent welkom vanaf vrijdagmiddag.
De toertocht zaterdag begint om ca. 
13:30 uur

 Wat kost het:
■   kom je op vrijdag dan betaal je voor  
 het hele weekend € 55,=
■   kom je op zaterdag dan betaal je 
 € 40,=

Wat krijg je er voor:
■  een gezellig weekend, met hopelijk  
 veel andere Engelse rijders uit het  

 noorden
■   een bed (wel je slaapzak meenemen) 
 of een plaats voor je tent 
■   vrijdagavond kunnen we op eigen kosten  
 eten in het restaurant bij de camping of  
 ergens in het dorp
■   een goed ontbijt op zaterdag en zondag
■   een driegangen menu op zaterdag
■   waarschijnlijk een rock & roll DJ
■   koffie en thee gratis , een biertje of een  
 andere consumptie kost € 1,25.
 
Voorinschrijving: in verband met het 
doen van inkopen voor het buffet, ontbijt 
en natuurlijk de hoeveelheid Grolsch wil ik 
graag bij benadering weten hoeveel mensen 
er komen, daarom graag een berichtje naar 
Heije Meinders als je komt, 0599 612666 
of hmeinders@planet.nl
Geef dan ook s.v.p. even aan of je gebruik 
maakt van het ontbijt vrijdag en/of zaterdag 
en het zaterdagavondmenu. Heb je je niet op-
gegeven maar krijg je op het laatste moment 
de kriebels, kom dan gewoon!
 
Adres: camping ‘De Warme Bossen’, War-
menbossenweg 7, 9443 TN Schoonloo tel. 
0592501511 (www.warmebossen.nl.)
Rij vanaf de rotonde in Schoonloo richting 
Borger, vlak voor je Schoonloo verlaat ga je 
links af, na een paar kilometer ben je dan 
gearriveerd.
 
Heije en Henja

vember, overleed Ken Kavanagh 
in Italië op de respectabele leeftijd 
van 95 jaar. In het volgende num-
mer meer over de motorrenner die 
in de jaren vijftig, voordat hij over-
stapte naar Moto Guzzi, succesvol 
was op Norton.
  
Colin Seeley, voormalig zijspan-
coureur en bovenal de man van de 
fameuse 'Seeley' frames, overleed 
afgelopen 7 januari op 84-jarige 

  1

  2

  3

leeftijd. Als zijspancoureur ge-
bruikte hij onder andere een door 
Paul Dunstall getuned Norton 650 
Dominator blok.

Tenslotte
Meer over Hans z'n 'cammy' 
Norton-project (zie voor- en ach-
terplaat) in het volgende nummer. 

Nancy Koorn & Hans Mijnders
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NOrTON MOTOrcycleS gOeS 

iNTO adMiNiSTraTiON

Faillissement dreigt voor 
Norton Motorcycles

Op www.nieuwsmotor.nl is 
op 29 januari het volgende 

te lezen onder de kop: 'Norton 
Motorcycles in staat van faillis-
sement'.

"Het Britse motormerk Norton 
Motorcycle is 'into administration' 
gegaan, een fase van het proces 
rondom faillissement die (maar 
deels) vergelijkbaar is met het 
Nederlandse surcéance van beta-
ling. Al langer waren er geruchten 
rondom de wankele financiële 
situatie van het merk, dat recent 
al bekend moest maken dat er een 
flinke belastingschuld is. Als meest 
recente ontwikkeling was er de be-
kende road-racer John McGuinness 
die in het openbaar meldde dat hij 
zijn geld niet kreeg. Norton heeft al 
een zeer roerige historie met faillis-
sementen en verkoop van de naam-
rechten. Het bedrijf is gevestigd in 
Donington Castle bij het gelijkna-
mige circuit in Leicestershire, waar 
het de afgelopen jaren een stroom 
aan nieuwe modellen aankondigde, 
maar altijd al moeite had die 
uiteindelijk ook uit te leveren. Nu 
meldt de BBC dat de rechter nu de 
baas is in het bedrijf, wat ook geldt 
voor het gelieerde Priest House 
Hotel. BDO Accountants is aange-
steld om te kijken of de problemen 
op te lossen zijn of eventueel door 
te gaan naar een volledig faillisse-
ment. Bij Norton werken ongeveer 
100 mensen. 
Al sinds zakenman Stuart Garner 
in 2008 het merk opnieuw leven 
inblies, is er veel commotie rondom 
het merk. Zo gebeurde het meer-

dere malen dat nieuwe modellen 
werden aangekondigd, waarop 
aanbetalingen werden geïnd en het 
vervolgens soms jaren duurde voor 
de beloofde motorfiets er was. Als 
het al gebeurde. Hierdoor kwamen 
en gingen managers en importeurs 
van het merk er in een snel tempo 
door. Garner wist er echter altijd 
voor te zorgen dat het bedrijf toch 
bleef draaien, wat al langer voor 
veel vragen zorgde. 
Lee Causer, BDO-partner Bedrijfs-
herstructurering tegenover Lei-
cestershireLive: “Als gezamenlijke 
beheerders nemen we alle nodige 
stappen om ervoor te zorgen dat 
klanten, personeel en leveranciers 
worden ondersteund in het be-
heerproces. Het is onze taak om 
zo snel mogelijk de meest geschikte 
strategie te bepalen en uit te voeren, 
om zo de belangen van crediteuren 
te beschermen, rekening houdend 
met de noodzaak om de stress voor 
alle partijen te minimaliseren. We 
evalueren momenteel de positie van 
elk van de bedrijven om te bepalen 
welke opties voor hen beschikbaar 
zijn en wat de meest geschikte ma-
nier is om verder te gaan.”

'The Guardian' maakt op diezelfde 
29ste januari melding van het 'into 
administration' gaan van Norton 
Motorcycles en komt twee dagen 
later, na een onderzoek van de 
krant zelf en ITV News,  met een 
aanvullend artikel. Onder de niet 
veel aan de verbeelding overlaten-
de kop 'Taken for a ride: how Nor-
ton Motorcycles collapsed amid 

acrimony and scandal', wordt on-
der andere uitleg gegeven over een 
pensioenschandaal, waarbij ook 
een veroordeelde oplichter betrok-
ken is geweest. Verder zou Norton 
in 2008, naast door de overheid 
verstrekte steun en leningen, nog 
een lening hebben aangenomen, 
waarvan het geld (1 miljoen pond) 
rechtstreeks afkomstig was van 
belastingfraude.  Hiervoor zijn 
twee Norton-medewerkers in 2013 
veroordeeld. Serieuze zaken.

In de tussentijd wordt er bij Nor-
ton nog wel doorgewerkt. Motoren 
assembleren en uitleveren is alleen 
moeilijk bij gebrek aan onder-
delen; omdat er niet betaald kan 
worden, wordt er door toeleveran-
ciers ook niet meer uitgeleverd. 
Om dezelfde reden ligt de bouw 
van de hal waar de scramblers 
gebouwd moeten worden stil.  

Onder de gegeven omstandighe-
den lijkt het, aldus 'The Guardian',  
niet waarschijnlijk dat het verhaal 
gelukkig zal eindigen voor hou-
ders van pensioenfondsen en klan-
ten. Klanten die naar eigen zeggen 
aanbetalingen hebben gedaan van 
soms het hele aankoopbedrag van 
44.000 pond voor een Norton.

Van Marc Maes krijgen we een 
printje van een twitterbericht met 
een foto van een nieuwe Norton 
achterin een busje. De gelukkige 
eigenaar heeft zijn motor af kun-
nen halen bij de fabriek. Een uit-
zondering die de regel bevestigt?

TakeN for a ride: how 

NorToN MoTorcycles 

collapsed aMid 

acriMoNy aNd scaNdal

de 2020 ioM-TT
Ruim voor het nieuws naar buitenkwam hadden 
we van Jan Wolfert al een vertaald artikel uit MCN 
Sport over Peter Hickman (foto) die dit jaar een 
poging gaat doen om de IoM Lightweight te win-
nen op een door Smiths Racing geprepareerde 
Norton Superlight. Uit de tekst wordt op geen 
enkele wijze duidelijk dat Norton Motorcycles hier 
verder geen partij (meer) in is. Dit verhaal zetten 
we in ieder geval even in de wacht.

In een recenter artikel uit MCN, onder de kop 
'Is this the end of Norton at the TT?', zegt Dar-
ren Jones van Smiths Racing dat alles wat er in de 
motor en de verdere ontwikkeling wordt gestoken, 
door Smiths Racing wordt betaald, dat er geen geld 
van Norton komt en dat de Superlight (daarom) 
van hun is. Ze weten waar de onderdelen vandaan 
moeten komen en kunnen ze ook zelf betrekken 
van deze leveranciers. Het meeste van wat ze nodig 
hebben is ook al binnen.
Verder staat Peter Hickman te boek als rijder voor 
Smiths Racing.   

Bij het 'into administration' gaan  hoort een pe-
riode van acht weken om een plan te creëren dat 
ook de goedkeuring heeft van de schuldeisers. In 
de tussentijds worden alle eventuele andere acties 
tegen het bedrijf in de wacht gezet. Pas als dat ont-
werpplan klaar is kunnen er verdere stappen wor-
den ondernomen, zoals bijvoorbeeld een eventuele 
verkoop in z'n geheel of in delen. 
'Time will tell'.

Info van internet en MCN
Redactie

NUBO MOTORS
HIPPOLYTUSHOEF

 Handel, onderhoud, reparatie
  Onderdelen, nieuw en gebruikt voor BMW,  
 Engelse en Japanse klassieke motoren
  Motormuseumpje

Molenveld 9, 1777 HN Hippolytushoef
Tel. 0227 - 593 690 / 06 - 2544 8565

ma-di gesloten
info@nubomotors.nl       www.nubomotors.nl
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26
Week 
      26 
   2019    

 

dag 1
De eerste stop was in de buurt van 
Gent alwaar een overnachting was 
geboekt in een B&B. Lag ongeveer 
50 kilometer van de snelweg, dus 
ff een ommetje. Wel goedkoop en 
luxe. Omdat onze vaste penning-
meester deze trip er niet bij was, 
werd Jur met algemene stemmen 
aangesteld om deze gewichtige 
taak op zich te nemen.
We storten namelijk periodiek wat 
in de pot, verteren daar dan weer 
gezamenlijk van en het is de taak 
van The Accountant om dit dan 
in goede banen te leiden, zodat 
we daar achteraf  geen gedoe over 
krijgen.

dag 1
De volgende dag zeek het van de 
lucht. Jur had geen regenpak mee, 
“.... we gingen toch naar het zon-
nige zuiden?”
De Gids kon het niet langer aan-
zien en stopte in Lille bij zo’n 
Super U, om Jur in de gelegenheid 
te stellen even een regenpak aan te 
schaffen. Het duurde even en uit-

diT Jaar werd 
er KOerS ge-
zeT Naar HeT 

MeeST zuidweSTeliJKe 
puNTJe vaN eurOpa, ... 
caBO de SãO viceNTe, 
zuidOOST pOrTugal 
duS! 
we giNgeN deze Trip 
MeT z’N drieëN dOeN, 
rOB, Jur eN MOi. eN we 
HaddeN er Twee weKeN 
vOOr uiTgeTrOKKeN. 
via de FraNSe weST 
KuST Naar HeT zuideN; 
laNgS Madrid zeileNd 
eN daN dwarS uiT. ver-
vOlgeNS laNgS de pOr-
TugeeS-SpaaNSe greNS 
weer OMHOOg eN daN 
zOudeN we wel zieN.

eindelijk kwam ie terug met alleen 
een nieuwe spijkerbroek. Had ie 
tenminste ‘s avonds wat droogs. 
Hij had dus blijkbaar ook maar één 
broek bij zich? Nou, dan moest ie 
het zelf maar weten! Up we go ...
Weet niet meer precies waar deze 
dag eindigde, maar ergens in de 
buurt van Nantes. Verders geen 
bijzonderheden te melden over de 
camping of iets.
 
dag 2 
Biarritz was het doel. Best wel een 
ritje ... maar de De Gids is ambi-
tieus.
Vind persoonlijk dit stukje Frank-
rijk niet echt inspirerend. Bij Bor-
deaux nog effe wat gedoe. Weg-
werkzaamheden en de complete 
snelweg werd de stad in gestuurd. 
Dat werd me wat! De Gids had ku-
ren en we kwamen er niet zomaar 
uit. Bordeaux is dan best wel een 
grote stad. Uiteindelijk vonden we 
de route naar het vliegveld en op 
de kaart stelden we vervolgens vast 
dat dit de goede richting op was. 
Door het oponthoud werd beslo-

ten toch maar effe de snelweg op te 
duiken. Anders zouden we nooit 
bij de ‘Cabo’ terecht komen.
 
De dag eindigde op zo’n mega 
strandcamping vol met van die 
surfer-camps.
De zonsondergang maakt een 
hoop goed.
 
Bij een leuke strandtent gegeten 
alwaar The Accountant ons zijn 
ingenieuze boekhoudprogramma 
introduceerde. “Dan kon daar later 
nooit gedoe over komen …”, wist ie 
ons geheimzinnig te vertellen
 
“Zullen we ‘m een fooitje geven?, 
... In welke kolom zet je dat dan?”
 
dag 3 - BiarriTz
Het idee was om een ‘Bikers festi-
val’ te bezoeken in Biarritz.  
Strandraces, biertent, live muziek 
en wilde ...(?) .... noem maar op. 
Sprak ons allemaal wel aan. Ech-
ter door het oponthoud van dag 
2 werd toch besloten dit links te 
laten liggen. ... Het festival was 
trouwens al afgelopen!
 
Op naar Pamplona en doorsteken 
naar Soria. Het begon ook al lek-
ker warm (>30 °C) te worden. 
“Zie je wel ...”, zei Jur.
 
De Gids had weer kuren, op basis 
van de zonnestand door de stad 
gecrosst en uiteindelijk de A12 
gevonden naar het zuidwesten. 
Via Logrono uiteindelijk in Isoria 
terecht gekomen. Camping gevon-
den net buiten de stad. Wat een 
mooie rustige plek leek, bleek ook 
een verblijf van een aantal ooie-
vaarsfamilies te zijn.
Jemig wat kunnen die beesten een 
kabaal maken. 
 
De bonnetjes van het terras wer-
den netjes verzameld en The Ac-
countant was nog even met de 
boekhouding bezig voor die mocht 
gaan slapen.

dag 4 
‘s Ochtends vroeg ook nog gewekt 
door een aantal bouwvakkers. 
Kortom inpakken en wegwezen!
We vervolgenden onze weg over de 
N110 en het werd nog een beetje 
warmer.
 
De rit was indrukwekkend. Bloed-
heet, elke dorpje heeft een kerkto-
ren met een bel en een ooievaars-
nest. Clint E. kon zo voor onze 
wielen springen. En overal gieren 
in de lucht. … Als de Norton het 
maar blijft doen!! 
 
PS: weet nu ook waar dat katho-
lieke verhaal van die ooievaars en 

die baby’tjes vandaan komt.
 
De trip van de dag eindigde op een 
camping bij een stuwmeer. De 
eigenaresse kon ons een fijn tassie 
met ijskoude flessies bezorgen en 
het uitzicht over het meer was top. 
Wat kan het leven mooi zijn! 
 
dag 5 - pOrTugal
Voordat we vertrokken vroegen 
we The Accountant nog of ie de 
camping al betaald had? Dat wist 
ie niet meer, ... nou de eigenaresse 
nog wel! Toen we ‘om de slagboom 
manoeuvreerden’ kwam ze aange-
stoven! Jur moest al z’n charmes 
in de strijd gooien om dit weer in 

goede banen te krijgen. Zijn boek-
houding gaf toch duidelijk aan dat 
ie het betaald had .... maar hij kon 
het bonnetje effe zo gauw niet vin-
den(?) Alsnog betaald, hij hoefde 
geen bonnetje en wij vroegen ons 
af hoe dit nu in de boeken stond.
Marvao (Portugal) was het doel 
voor deze dag. 
 
Mooi rit, het werd weer wat heu-
velachtiger, afgewisseld met on-
eindige vlaktes. Kerktorens met 
klokken en ooievaarsnesten, Clint 
op de loer en de gieren op onze 
hielen.
 
De gids had een camping gevon-

1. Avilla, cultureel 
hoogtepunt
2. The Accountant
3. Wat wil je nog 
meer?

  1

  3  2

 The accountant 
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den beheerd door een Nederlands 
stel. Leuke locatie en je kon er een 
sateetje krijgen. Altijd goed! 
We houden ook van port en dan 
zit je in Portugal toch goed zou je 
zeggen.
Inderdaad ze hadden ook port. Na 
een paar glaasjes wilden we wel 
een flessie doen. Maar dat begreep 
ze niet. The Accountant wist ons te 
vertellen dat ze meer kon omzet-
ten als ze het per glas verkocht in 
plaats van per fles. Gelijk als in de 
kroeg! .... Hij had er echt wel ver-
stand van.

Teamoverleg: 

We waren nu vijf dagen onderweg 
en als we ons doel wilden halen dan 
werd het reisschema wel erg krap 
en ambitieus, wist De Gids ons te 
melden.
“Dus Cabo de São Vicente ging ‘m 
niet worden?”, “.... Maar dan ko-
men we toch op zondag thuis?”…. 
“Neen, ... we hebben tot vrijdag!” … 
“Hoezo?” “Nou als, als we één week 
weggaan hebben we tot zondag ... 
maar als we twee weken weggaan 
hebben we tot vrijdag.” Hmmmmm 

… Snapt u het nog?
Het werd hard gespeeld en zo werd 
er unaniem besloten weer naar het 
noorden te gaan.

dag 6 - BragaNca
Op de Hollandse camping nog een 
ontbijtje genoten. De grootte was 
gelijk aan het sateetje van gister-
avond en had waarschijnlijk iets te 
maken met de omvangrijke pens 
van de eigenaar/kok. We konden 
er dus weer effe tegenaan.

We gingen er maar snel vandoor 
want de eigenaar/kok begon zijn 
relaas over het arbeidsethos van de 
Portugezen. En dat was niet best, 
wist ie ons te melden.
We dorsten er niet tegen in te gaan 
... stel je voor dat ie op ons ging 
zitten. 
 
De Gids had de route uitgezet 
langs de Portugees-Spaanse grens. 
Moest heel mooi zijn. Dat was het 
ook, ware het niet dat er het jaar 
daarvoor hevige bosbranden ge-
woed hadden. Dat zie je wel vaker 
in dit soort streken, maar nu was 
het wel een erg groot gebied. Denk 
dat we uren door zwart geblakerde 
landschappen hebben gereden. We 
werden er wat onrustig van. Wat 
moest zich hier wel niet afgespeeld 
hebben?
 
Uiteindelijk kwamen we toch nog 
in mooi groen gebied terecht ... 
maar toen zaten we echt al een 
stukje noordelijker.
 
dag 7 - BaSKeNlaNd
‘s Ochtends de Spaanse grens over-
gestoken en op weg naar de Picos 
de Europa. Het was nog een paar 
graadjes warmer geworden en het 

liep nu op naar een ge-
middelde van 35°C.

De Picos zijn harstikke mooi, maar 
niet zo groot. Zeker niet als De 
Gids het op z’n heupen krijgt en 
het tempo ver boven het toelaatba-
re komt. Maar ja, de wegen vragen 
er ook om daar!
 
We eindigden op een camping 
aan het strand, waar het al lekker 
vol stond voor de tijd van het jaar. 
Biertje en een happie gedaan bij de 
tent en nog effe een strandwande-
lingetje gemaakt.
 
dag 8 - pyreNeeëN
Paniek ... De Accountant was al z’n 
papieren kwijt!!
Kijken we daar niet zo vreemd van 
op, want hij is elke ochtend wel iets 
kwijt. Heeft z’n bagage nog geen 
dag hetzelfde op z’n brommer ge-
kregen .... dus waarom nu dan wel. 
Laat ‘m maar effe rommelen.
Alles inmiddels drie keer over-
hoop gehaald en de anders altijd 
zo spraakzame Accountant werd 
nu toch wel een beetje stiller en wij 
werden dat ook.
Als ie al z’n papieren kwijt is, dan 
waarschijnlijk ook de boekhou-
ding!
De enige optie was om de wandel-
route van gisteren avond nog maar 

eens langs te gaan. En wat denk ie 
... lag het hele handeltje gewoon op 
een bankje aan het strand. Mazzel!!
 
We lopen achter op het schema en 
er wordt besloten de snelweg op 
te gaan tot Pamplona. Geen slecht 
alternatief, want deze is best mooi 
en loopt grotendeels langs de kust 
met mooie vergezichten.
 
In Pamplona heeft De Gids we-
derom kuren en gaan we wederom 
op de stand van de zon door de 
stad heen, richting de bergen. 
Stukkie N260 gepakt. Altijd lekker 
en we eindigden op een voor mij 
bekende camping in Ainsa.
 
dag 9  

We zouden vandaag twee cols pak-
ken en dan richting de Dordogne-
streek.
Zo’n colletje is best wel geinig, 
maar kost ook best veel tijd. Bo-
chies draaien tussen de wielren-
ners en dus geen moment van 
onachtzaamheid. Wat is er eigen-
lijk aan? 
O ja, het uitzicht op de top. Genie-
ten tussen alle dagtoeristen!
Eerst de Tourmalet en vervolgens 
de Aspin. Toen we daar boven 
kwamen, kwam er een man op me 
toegesneld. Herkende ‘m wel ... 

en wat denk ie ... 

lag het hele 

handeltje 

gewoon op een 

bankje aan het 

strand. Mazzel!! 

1.  Picos de Europa
2. De gids heeft kuren

  1

  2
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maar wie was het ook alweer.
Piet Metzlar, van de Norton Club! Ver-
domme ... tja, hij hoorde de Norton al-
lang aan komen ... maar ik moest nog effe 
omschakelen.
 
Gesprekje:

“Waar gaan jullie naar toe?” 
“Nou we zijn op de terugweg van een tripje 
Portugal ... vice versa.”
“Zo, .... enne alles doet het nog?”
“Ben nu op weg naar de Internationale 
Norton Rally .... effe de beker ophalen voor 
de verste deelnemer.”
Had nu immers toch tijd over, omdat we 
vrijdag al thuis mochten komen.
“O, .... maar die was vorige week.”
“Jezus ... ook dat nog.”
 
Ergens in de buurt van Tarbes op een 
camping terecht gekomen. Aldaar niks te 
doen. Jur en ik gingen wel effe in de stad 
wat boodschapjes doen.
Alles gesloten! ... In de hele stad was er 

slechts een winkel die ons, voor het sluiten van de markt, wilde 
helpen. Vol overgave prees de man zijn waren aan. Immers een 
goede koopman is graag los! Kostte ook niet zoveel allemaal.
Toen Rob om het bonnetje vroeg kon The Accountant deze niet 
zo snel vinden.
“... Maar komt gewoon in de boeken te staan. Niks an den hand!”
 
dag 10 - Beaulieu Sur dOrdOgNe
De Dordogne-streek blijft me altijd trekken. Glooiend, mooie 
wegen, ideaal voor de Norton. Het kwik was inmiddels gestegen 
naar zo’n 40° C.
 
dag 11 – “Bier(TJe)  HaleN ….”
We zouden bijtijds op pad gaan. Dat kon ook, immers we hoeven 
geen tenten meer op te breken.
Rob moest/wilde nog even wat cardanolie suppleren. kleine lek-
kage, geen paniek. Zo’n Super U had vast wel iets. Rob ging links 
de camping af, Jur rechts en ik stond er nog op. Kortom; we wa-
ren mekaar kwijt en dat ging effe duren.
.... Dat hoeft natuurlijk niet, immers de camping was het vertrek 
punt geweest.
Toch duurde het, voor zo’n onnozel moment, best wel een tijdje 
voordat we weer bij  mekaar waren.
De XS 1100 was weer tip top dus we gingen vol goede moed we-
derom op stap.
Het werd echt warm vandaag. Boven de 40°C. De Gids stelde ons 
voor een keuze: of binnendoor in de koelte van de bossen maar 
dan ging het wel een lange dag worden, of de snelweg op en dan 
hadden we wellicht wat meer verkoelende rijwind. We gingen 

voor de laatste optie.
Het ging best wel vlot ... maar ver-
koelend was het zeker niet. Leek 
wel of je met een föhn op je gezicht 
reed! 
 
Zo eindigde deze dagrit ergens in 
midden France, Le Mont-Dore om 
precies te zijn. Camping aan de 
rivier. Tenten hoefden we niet op 
te zetten en je kon er zwemmen.
 
“Bier(tje) halen?’ “Zekers” ... Nou 
daar kun je een hele Babylonische 
spraakverwarring om krijgen!
Jur en ik gingen op pad en Rob .... 
tja, waar was Rob?
Wij kwamen op een terrasje te-
recht en haalden een biertje. Tja, 
waar blijft Rob?
Daar kwam Rob, … stoom uit z’n 
oren. Tja, het was wel erg heet die 
dag.
“Jullie gingen toch bier halen??!!!” 
Wij wezen op de glazen voor ons.
Dit viel niet goed! Rob verdween 
en we hoorde de XS starten.
Terug op de camping was Rob 
nergens te bekennen.
Jur ging appen: “Waar zit je?” “Effe 
bier halen ... “ 
Bij terugkomst knetterde het 
heftig. Excuses werden gemaakt 
... maar het bleef erg rustig die 
avond.
  
dag 12
De volgende dag toch met goede 
moed weer verder richting het 
noorden.
Best wel een ritje: Nevers, Auxerre, 
Troyes, Reims en eindigend ergens 
in de beurt van Sedan.
 
dag 13 - 
SaNTpOOrT NOOrd
Nog effe een klein stukkie binnen-
door en dan ergens in de Arden-
nen de snelweg op, om toch op een 
redelijke tijd op het terras in ons 
dorp af te kunnen pilsen.
 

Toen we daar boven 

kwamen, kwam er 

een man op me toe-

gesneld. herkende 

‘m wel ... maar wie 

was het ook alweer ..

 PS: de kascommissie is nog niet de gelegenheid gesteld om de boekhou-
ding te controleren. The Accountant is dus nog niet gedechargeerd.
 
aldus,
Bart vogel
 
 De tenten werden inmiddels niet meer 

opgezet; te warm, teveel werk!

Dan kun je zomaar ergens opsteken in een of ander vaag dorp, met een 
vage kroeg ... maar waar de biertjes er wel zó lekker inglijden ... en er 
mooie plannen worden gesmeed!

Epiloog:
Wederom een geweldig trip:
 De Gids: TomTom, eerste modelletje.
 Alleen de eerste dag een (beste) bui, verders droog tot bloedheet.
 Geen pech van enige serieuze vorm … ’just routine maintenance’.
   De Norton en de XS vertoonde het gebruikelijke olieverbruik. 
 Maar dat mag, ... ze zijn immers op leeftijd.
 De coureurs vertoonden het gebruikelijke drankverbruik!
 Trip vice versa: ruim 6.000 km
 Alleen de doelen zijn niet gehaald:
    1. Bikers Treffen, dag te laat
    2. Cabo de São Vicente, twee dagen te ver
    3. INR, een week te laat … maar was ongetwijfeld de verste 
 deelnemer geweest.
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in ons clubblad zullen de 
komende tijd artikelen 
verschijnen die geschreven 

worden door ondergetekende, 
omdat het voorzitter zijn ver-
plichtingen met zich meebrengt. 
als welkome aanvulling zal dit 
vergezeld gaan met goede foto’s 
van de razende reporter, zwa-
ger pietje precies Metzlar. 

De try-out vond plaats in Stiens 
eind 2019 bij Wankel-specialist 
Ger van Rootselaar. De kennis-
making was ouderwets hartelijk 
te noemen toen wij bij Ger en zijn 
vrouw Bianca werden verwel-
komd. 

Zoals ingewijden binnen deze club 
kunnen weten ben ik een keer 
vreemdgegaan. Ik dacht dat een 
Triumph Sprint 900 zonder spijt 
ingeruild kon worden voor mijn 
Commando. Echter, berouw komt 
na de zonde. In het begin van deze 
21ste eeuw, toen ik ook de rol van 
voorzitter toebedeeld kreeg, gaf 
het geen pas om met die Triumph 

op evenementen van de Norton 
Club Nederland te verschijnen. 
Lang verhaal kort: Commando 
teruggekocht van clublid Gerard 
Numeijer in 2002 en in 2010 de 
Triumph verkocht aan een liefheb-
ber van Engelse motorfietsen in 
Lemmer. Overigens wel met terug-
koop garantie.

In Hippolytushoef had de Com-
mando een warm plekje veroverd 
in de Zevende Hemel van Gerard, 
die zoals bekend in ons blad ad-
verteert onder Nubo Motors. Mijn 
pogingen om de gedateerde Lucas 
Rita ontsteking weer in orde te 
maken en te zorgen voor een goed 
lopende tweecilinder waren geen 
succes. Houd in gedachten dat 
zowel vrienden, kennissen alsmede 
overige familieleden regelmatig 
mij de slogan nadroegen na weer 
een mislukte reparatie: ”Wat jouw 
ogen zien, vernielen je handen”.

Na weer een proefrit door de Frie-
se weilanden op de Commando, 
reed ik de voor mij volslagen on-

bekende familie Van Rootselaar 
voorbij. Doordat zij fietsten, zag 
ik wel dat de man van het stel mij 
enigszins verbaasd nastaarde toen 
ik voorbij kwam rijden. Ik veron-
derstelde een liefhebber in zijn blik 
te herkennen. Door een noodge-
dwongen stop bij een brug over 
het Van Panhuyskanaal nabij de 
Vlecke Allingawier, maakte ik voor 
het eerst kennis met Ger en Bian-
ca. De opmerking van Ger dat de 
motor niet goed liep, leidde ertoe 
dat hij in zijn toenmalige bedrijf in 
Bolsward de Norton onder handen 
nam. De Lucas Rita werd vervan-
gen door een Boyer Bransden en 
de motor heeft sindsdien niet een 
slag verkeerd gelopen.

De eerdergenoemde razende 
reporter Pietje Precies heeft een 
Norton Commando 750 met zij-
span. Die is wel handig. Maar het 
aantrappen van de Norton is een 
ding en de wens om een elektri-
sche starter in te bouwen kwam 
bij Piet naar boven borrelen. Ik 
verkeerde in de veronderstelling 

dat Ger dat probleem zou kunnen 
oplossen, maar dat was achteraf 
gezien een denkfout van mij. Maar 
ja, zoals ik wel vaker te horen krijg 
wordt alles minder als je ouder 
wordt, behalve het vergeten, dat 
schijnt steeds beter te worden. In 
mijn geval zeker.

Het leverde wel een telefoontje 
Harlingen-Stiens voor de brood-
nodige check van deze veronder-
stelling. Plus de wetenschap - dat 
ik wist dat Ger - dat hij Johnny 
Wankel z’n F1 had staan (foto), 
werd er afgereisd naar Stiens. 
Ondertussen nog even in het 
persoonlijk-archief-kastje (PAK) 
gedoken waar ik de 82e jaargang 
nr. 7 terugvond van het weekblad 
Motor, periode 16-22 februari 
1995. De reden dat ik deze had 

bewaard was een artikel dat ging over de kracht van 
100 pk tussen een Triumph Sprint 900 en een Hon-
da VFR750F. In dat artikel werd mijn vermoeden 
bevestigd, dat ik destijds de ultieme sport tourer uit 
de eerste Hinkley Triumph-lijn had gekocht.

Op de voorpagina van dat blad ook een artikel met 
de kop: Verzamelaar Van Rootselaar: heilig geloof in 
Wankelmotor. Bingo! Zeer interessant. 
Op de bijgevoegde foto’s die voor zich spreken is het 
de Norton F1 die uit elkaar ligt. Opvallend hoe wei-
nig onderdelen een Wankelmotor heeft. 
Dit bezoek aan Van Rootselaar Technic BV in Stiens 
was een prachtige afsluiter voor het motorjaar 2019.

Het jaar had mij al wat hoogtepunten bezorgd en 
als kers op de taart was er nog wat meer Wankel-ge-
relateerde informatie. Namelijk het familiebedrijfje 
van wiznortonracing.co.uk. Vanuit een schuurtje in 
Lancashire racen zij met twee Norton Rotary racers 
op het eiland Man tijdens de Classic TT en op cir-
cuits in Engeland en in de rest van Europa. Norton 

fabriekscoureur 
Josh Brookes 
racete voor hen 
in 2018 in de 
Superbike Classic 
TT. Aangezien 
Wopke en ik 
hebben gezien 
dat er in elk geval 
een van de twee 
Wankels voorbij 
de Grandstand 
kwam vliegen 
met 145 mijl per 
uur op het score-
bord stelden wij 
vast dat zo’n ding 
echt hard gaat. 

Johnny Wankel 
heeft mij ooit 
het volgende 
verteld over zijn 
F1. In de periode 
1990/95, toen 
de F1 voor het 
grote publiek op 
de markt kwam, 
werden de over-
tollige fabrieks-
raceblokken van 
140 pk inge-
bouwd. Norton 
kwam zo mooi 
van reserveon-
derdelen af en 
jij had de snelste 
standaardmotor 
in de straat. Met 
deze ode aan 
weer een mooi 
raceverhaal van 
Norton sluit ik 
af, omdat een 
foto meer zegt 
dan 1000 woor-
den.

Tekst:

Johan Swieringa
Foto's:

piet Metzlar

 

wie wat bewaart, heeft wat!

norton  
f1 
WAnkel 
uit 
elkAAr



16 17

de interesse voor de wan-
kelmotor zit er al vroeg 
in bij ger van rootselaar. 

in de zesde klas van de lagere school 
heeft hij al een schriftje waarin hij 
een gedetailleerd verslag van de 
werking van de wankelmotor heeft 
opgetekend. 

En vanaf zijn jongensjaren verzamelt 
hij ook al alles wat los en vast zit over 
de Wankelmotor, van allerhande arti-
kelen tot onderdelen en voertuigen.

Auto's voorzien van een Wankel-
motor komen en gaan, motorfietsen 
met een Wankel krachtbron komen 
en gaan niet. Suzuki's, Hercules, 
maar liefst twee exemplaren van de 
Van Veen OCR 1000. Maar geen Nor-
ton F1. Ten tijde van het artikel is er 
wel de vurige wens en had hij er bijna 
een gekocht, maar "je moet jezelf een 
limiet stellen. Zo'n Norton kost nogal 
wat en dan staat hij bij mij maar te 
staan". 

Dat is anno 1995. Inmiddels we-
ten we dat het er toch van is ge-
komen, die Norton. In de vorm 
van Johnny Wankel z'n F1.

In 1984 is Van Rootselaar op 
bezoek in Lindau bij zijn idool 
dr. Felix Wankel. In diens 
werkplaats ziet Ger de meest 
fascinerende Wankeltoepas-
singen zoals sneeuwscooters, 
waterpompen, generatoren 
en een draagvleugelboot. En 
zelfs in de eigen Mercedes 
heeft de dan 80-jarige Wan-

kel een Wankelmotor 
in laten bouwen.

Moeiteloos kan Van 
Rootselaar de voor-
delen opsommen van 
de Wankelmotor, 
maar ook de nade-
len, zoals problemen 
met de afdichting, 
een hoge uitstoot 
van onverbrande 
koolstofgassen en 
een hoog brand-
stofverbruik.

Naar zijn mening is 
er nog veel studie 
nodig, maar hij 
gelooft wel heilig 
in het concept. 

Anno 1995 wordt 
de Wankelmotor 
niet meer voor 
motorfietsen ge-
bruikt, wel in vele 
andere toepas-
singen. 
Hoewel  nog in 
een experimen-
tele fase, is men 
dan ook al bezig 
met een water-
stof-Wankel. 
Een milieu-
vriendelijke 
oplossing, het 

probleem is echter de opslag van 
waterstof. Want: een levensgevaar-
lijk goedje.

Waterstof: in de zoektocht naar 
alternatieven voor fossiele brand-
stof anno 2020 zeker een actueel 
onderwerp.

De toekomstvisie van Ger van 
Rootselaar anno 1995: "Misschien 
wordt de waterstof-Wankel wel 
de krachtbron van de toekomst." 
(Red.)
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eind 2018 nam ik het besluit om 
via de toercompetitie de beker 
te winnen, het thuisfront was op 

de hoogte van mijn grootse plannen en de 
familieleden waren voorbereid op een jaar 
zonder vakantie en veel weekeinden zonder 
hun held. 

Ik had de strategie al uitgewerkt, het was ei-
genlijk doodeenvoudig. Ik moest alle ritten en 
evenementen waar een T achter stond met de 
motor bezoeken. 
Na bestudering van oude clubbladen had ik 
een lijst gemaakt van wat mij allemaal te wach-
ten stond en wanneer dat ongeveer zou plaats-
vinden. 
Aan de brommer zou het niet liggen, deze had 
ik een aantal jaren geleden uit schroot samen-
gesteld, nieuw big end voor gedraaid, oude 
zuiger er weer in, wat nieuwe kleppen en kruk-
lagers en gaan met dat ding. 
De eerste ritten was ik erg benieuwd wie er nog 
meer met een eencilinder zou komen, maar na 
de nieuwjaarsreceptie en ALV vroeg ik mij af of 
er sowieso iemand op de motor zou komen. 

Na een aantal ritten kwam bij mij de gedachte 
op om bij wijze van statement en een ode aan 
de 16H de meeste kilometers van iedereen te 
rijden, volgens Heije had nog nooit iemand dat 
kunststukje uitgehaald. 
En zo reed ik door weer en wind, stromende 
regen en hagelbuien trotserend over B-wegen, 
fietspaden, zandpaden en door de modder naar 
alle uithoeken van Nederland en België. 
Even dacht ik dat mij de beker kon ontgaan 
toen vrij in het begin van het seizoen er plotse-
ling een extra rit werd ingelast (in de Achter-

hoek), hier had 
ik niet op gere-
kend, ik zou op 
de motor naar 

Normandië gaan in verband met D-Day, gelukkig was 
deze trip nauwelijks van invloed op de eindstand en 
bracht deze ook nog wat Norton-ellende aan het licht 
waarover misschien ooit nog een verslag. 
Het leuke van al deze ritten is de overeenkomsten 
tussen de mensen die je ontmoet; in het noorden ver-
sta ik ze niet, in het zuiden versta ik ze niet en in het 
oosten versta ik ze ook niet. Om over Kampen maar 
te zwijgen. 

Zo’n rit is goed te doen, je zorgt dat er olie en benzine 
in de motor zit, je start hem, gaat zitten en rijdt naar 
je bestemming. Aangezien het niet zo snel gaat moet 
je zorgen dat je onderweg wat te doen hebt, zoals vo-
gels spotten en de handgeschreven routebeschrijving 
die in een plastic mapje op de stuurdemper geklemd 
zit uit het hoofd leren. 
Verder wuif je, net als de koningin, wat naar al die 
idioten die naast je komen rijden om je te filmen of 
hun duim op te steken naar je. 
Zorg er ook voor dat je voldoende gereedschap en 
binnenbanden bij je hebt, net als een setje kabels, 
ijzerdraad en tie-wraps. Niet dat je dat nodig hebt als 
je 16H rijdt, maar als je dat niet bij je hebt ga je het 
zeker missen, al is het alleen al om een collega te hel-
pen die een mindere motor heeft. 

Naarmate het seizoen vorderde en ik alleen de Ach-
terhoekrit had gemist kwam het besef dat de eenci-
linder-beker haast niet meer te missen was, maar ik 
werd niet laks en liet mij niet verleiden om een ritje 
over te slaan. Zelfs niet als ik ‘s morgens om zes uur in 
oktober op weg moest naar Albergen met een gloei-
ende spijker voor en achter een ledlampje. 
Na de monsterrit naar Albergen - 470 km op één dag 
waarvan 160 km in de stromende regen - zag het er 
naar uit dat ik waarschijnlijk ook de meeste kilome-
ters van iedereen ging maken. Dit gaf mij een zeer 
goed gevoel; de zo verguisde ‘poor man’s Norton’ 
die alle grote, zware en snelle jongens van de Com-
mandoclub had verslagen, nog nooit vertoond. David 
tegen Goliath. 

Tijdens de onderdelenbeurs kreeg ik al van iedereen 
felicitaties, zelfs niet-leden wisten al dat ik de meeste 
kilometers had gemaakt. Achteraf was het heel gemak-
kelijk om te winnen, gewoon door me aan het plan te 
houden en alle ritten te rijden, iedereen kan het. 
Natuurlijk heb ik ook een goede motor gekozen 
voor deze klus, de 16H is betrouwbaar, er kan 
weinig stuk aan. De snelheid is wat lager, ik 
rijd zo tussen de 75 en 80 max, maar dat 
geeft niet want ik haal de meesten weer in 
als ze op de Wegenwacht staan te wach-
ten. 

Kortom het was een vruchtbaar jaar 
met exact 7.100 kilometer op de 
mijlenteller, slechts één keer wilde 
ie niet starten (water in de ontste-
king na een nacht regen). Vanaf 
die tijd leg ik na het rijden mijn 
regenjas over tank, ontsteking en 
carburateur. 

Ik wens iedereen fijne ritten in 
het komende jaar en jullie 
weten nu hoe je de beker 
kunt winnen. 

paul van Trigt 

HOE EEN 16H–RIJDER
NORTONRIJDEND NEDERLAND VERSLOEG 

Na Nieuwjaarsborrel en ALV: de eerste kilometers zijn een feit
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Mijn Tabia (half 
Norton com-
mando, half 

Honda S800) is af en er moet een 
proefrit komen. ik rij er mee van 
vught naar amersfoort. Op de 
terugweg kookt de motor over 
omdat de pulley van de water-
pomp losgelopen is. gelukkig 
laat die zich weer vast zetten (dit-
maal mét loctite) en de volgende 
dag rijd ik nog een laatste proef-
ritje in de omgeving. Opeens een 
luid gekraak. de derde versnel-
ling heeft afscheid genomen en 
over een week moet de Tabia al 
op transport. dit begint goed. 

Op zondagavond mail ik Constant 
of hij een nieuwe derde versnel-
ling voor me heeft (heeft hij), of 
hij er ook gelijk een vierde bij heeft 
(heeft hij), of hij het allemaal op 
voorraad heeft (heeft hij ook) en 
of het zo spoedig mogelijk bij mij 
kan zijn (dat kan). Zo laat Norton 
zich van zijn beste kant zien. Want 
je kunt zeggen wat je wilt over de 
metallurgie van authentieke sixties 
tandwielen, met de onderdelen-
voorziening is helemaal niets mis. 

De bak moet eruit, dat blijkt (ge-
lukkig, gelukkig!) te kunnen zon-
der het blok uit het frame te halen. 
Dat soort garanties heb je niet bij 
een zelfbouwmotor. (Tussen ons 
gezegd en gezwegen: de sleutel-
vriendelijkheid is ruk, maar dat 
noemen we hier ‘karakter’.) Drie 

dagen later zit de versnellingsbak 
er weer in en de olie komt er niet 
uit. Ik rijd nog een laatste rondje 
door Vught alvorens de motor op 
transport naar Spanje te zetten.

Er was een tijd dat ik dat onge-
lofelijk decadent gevonden zou 
hebben; motor op transport 
naar ver oord om daar te rijden, 
maar je moet een beetje met je 
tijd meegaan. De routine van de 
firma Santi (gespecialiseerd in het 
vervoer van klassieke motoren) 
is indrukwekkend, de motor zal 
netjes voor me afgeleverd worden 
in de afgesloten parkeergarage van 
het hotel in Santander, en ik vlieg 
er met Ryanair achteraan. Comfor-
tabel, snel, makkelijk! 

We gaan naar de ‘Piston Rally’ in 
Santander, aan de golf van Biskaje, 
waar we 500 motorrijders met hun 
motorfietsen van voor 1978 zul-
len treffen. Een weekje genieten 
van de Spaanse nazomer op onze 
gekoesterde klassiekers. Gelijk bij 
aankomst al is het duidelijk dat het 
evenement qua 'motormoois' niet 
teleur zal stellen. Wat staat hier 
veel leuks! Sunbeam, BSA, Tri-

umph, Humber, Gilera, Aermac-
chi, BMW, Ossa, Motobécane, 
Sanglas, Laverda, Suzuki, Ducati, 
Harley-Davidson, Honda, Benelli, 
Vespa, Kawasaki, Ariel, Laverda, 
Velocette, Yamaha, Bultaco, Vin-
cents (meerdere), Een Indian Four 
(!) en een Brough Superior, Guzzi, 
Morini, Montesa, Lambretta, 
Matchless, AJS, Enfield ... het is 
hier allemaal!

Je kent het vast wel: je loopt over 
een parkeerplaats en je ziet ergens 
een interessante motor staan. Maar 
hier staan niet één of twee interes-
sante motoren, hier staan uitslui-
tend interessante motoren!

Om er dan toch een paar persoon-
lijke favorieten tussenuit te halen: 
zie de foto's op pagina 24.

Je kunt zeggen 
wat je wilt over de 
metallurgie van 
authentieke sixties 
tandwielen, met 
de onderdelen-
voorziening is 
helemaal niets mis.

1. Best of British
2. Motor compleet met motor-
kleding wordt voor me vervoerd!

  2
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Nortons waren goed vertegen-
woordigd. Eén of twee ES2-en, 
diverse oude twins, en Com-
mandos ga je in deze eclectische 
verzameling welhaast ‘gewoontjes’ 
vinden. We kwijlen nog wat na op 
de parkeerplaats en maken onze 
motoren klaar voor vertrek de 
volgende ochtend. 

Meestal rijd ik op met mijn buur-
man op zijn Vespa. De Vespa heeft 
15 pk, ik heb er 80. En toch komen 

we prima samen vooruit. 15 pk om de 
Vespa bij te houden en 65 pk achter 
de hand voor het geval dat. Luxe, zo 
las ik eens, is kunnen beschikken over 
dingen die je niet echt nodig hebt. 
Het voelt goed. 

Ik moet in het begin in het drukke 
stadsverkeer nog behoorlijk wennen 
aan mijn motor. Rechts schakelen, en 
telkens als we tanken een foto maken 
van de kilometerteller bij gebrek aan 
een dagteller en bij gebrek aan een 

reservetank. Hij loopt goed en 
verbruikt veel. Ik geniet. 

We laten de drukte achter ons 
en duiken de bergen in. Boch-
ten, bergen, bochten, en nog 
meer bochten. Om heel eerlijk 
te zijn is de Tabia niet de ideale 
motor voor dit soort ritjes. Te 
zwaar, te snel, en o, wat heb 
ik de uitvinder van de clip-
ons vervloekt! Wie heeft ooit 
bedacht dat dat een goed idee 
was????  Maar mijn hemel, wat 
ziet het er goed uit! Laag, lang, 
breedgeschouderd! Ik word ge-
loof ik een beetje verliefd....... 

Bovendien: niemand van de 500 
deelnemers hier rijdt op de ide-
ale motor voor dit soort ritjes. 
Moeilijk doen om het moeilijk 
doen! Kies je oude, onhandige, 
langzame, stinkende en ro-
kende, oncomfortabele beauty 
naar keuze en vermaak je er een 
week mee in de Spaanse bergen. 
Daar gaat het hier om!

En eigenlijk is het allemaal zo 
erg niet. De Tabia rijdt, als je 
haar tenminste netjes voor de 
bocht gepositioneerd hebt, ‘als 
op rails’. Keurig recht en zonder 
vaag gezwabber. Eén hand los, 
ook bij snelheden boven de 120 
km/u: geen probleem. Ik leer 

1. Jaren 60 en 70 Honda 
twinnetjes (heb ik altijd 
al willen hebben maar 
nog nooit gehad)

2. Grote-mensen-Duca-
ti: Groot, snel, lomp 
en zwart. Mét goud. 
Van vér voor de rode 
designkuipjes en dat 
moderne lifestyle blabla 

3. Een BSA uit 1923 in 
ongerestaureerde toes-
tand. Hou ik van! De 
prachtige Fastback op 
de achtergrond viel me 
pas later op toen ik de 
foto bekeek. Echt waar! 

4. Suzuki GT 750: 
Waarom worden er 
eigenlijk geen metallic 
roze motoren meer ge-
maakt?

5. Benelli 750 Sei: Als 
twee goed is, dan is vier 
beter en zes het beste?

mijn motor steeds beter kennen. 
Als ik veel gas geef verdwijnt alles 
in mijn kleine achteruitkijkspie-
geltjes -zo hoort het ook!- en als 
ik hard in de voorrem knijp hoor 
ik ‘kloeink’ en komt het voorspat-
bord tegen de radiator aan. Ik zie 
in gedachten mijn mooie toertocht 
al eindigen in een grote stoomwolk 
dus dat doe ik de rest van de week 
maar niet meer. Het gevolg is een 
heerlijk relaxte rijstijl en het blijkt 
nog steeds niet al te moeilijk de 
Vespa bij te houden. 

Kenmerkend voor de hele toer-
tocht is het feit dat er serieus 
'getoertocht' wordt: op de meeste 
dagen  200 à 250 km en op vrijdag 
ruim 500 km (de ‘5000 bochten 
rit’). Zo heb ik aan het eind van 
de week iets meer dan 1.700 km 
afgelegd. Routes zijn bepijld, dus 
het is een eenvoudige kwestie van 
een gezellig groepje gelijkgestem-
den zoeken en lekker genieten. 
Ook opvallend: voor 200 km aan 

route is soms niet meer dan een 
instructie of 10 of 15 nodig. En 
dat zijn dan geen saaie N-wegen 
of verbindingswegen, nee: alle 
wegen zijn hier prachtig. Soms een 
aaneenschakeling van bochten en 
bergen die dan gerust 10, 15 of 25 
km duurt. Wow! Motorrijden in 
Nederland is ook leuk, maar dit is 
wel echt de overtreffende trap.
De organisatie had her en der een 
fotograaf in de berm verstopt dus 
er zijn een paar erg coole actie-
foto's gemaakt van mijn mooie 
groene bastaard (middenplaat). 
Duidelijk dat er hier latente be-
hoefte is aan een pothelmpje, een 
vliegeniersbril en een vetjas, maar 
toch erg coole fotos!
Er ging natuurlijk wel het een 

en ander mis. Zolang niemand 
zich pijn doet is ook dat deel van 
het avontuur geloof ik. Gelukkig 
sleutel ik altijd met plezier (zolang 
het niet aan mijn eigen motor is) 
en er was in de parkeergarage van 
het hotel dan ook een een speciale 
ruimte ingericht voor klein dage-
lijks onderhoud en ander onge-
mak. Het was er elke avond erg 
gezellig.  Zo hebben we de weg 
weer op gekregen: 
- Een Laverda met een brakke elec-
tronische ontsteking,
- Een AMF-Harley Davidson met 
een afgescheurde uitlaat. Blik per-
zik leeggegeten en het blik in re-
pen geknipt om er met slangklem-
men en ijzerdraad een uitlaatspalk 
mee te maken. Dat was erg leuk 
maar later vonden we een las-
apparaat waar het blik perziken 
zijn meerdere in moest erkennen.
- Een Vespa met een los achter-
wiel. De dop 34 daarvoor hebben 
we tegenwoordig altijd bij ons....
- Een BMW R60/5 met een door 
en door gaar elektrisch systeem. 
Ooit was een R60/5 voor mij een 
droommotor, maar na een avond 
lang kroonsteentjes en isolatietape 
lospeuteren had ik echt geen idee 
meer waarom.

Laag, lang, 
breedgeschouderd
Ik word geloof 
ik een beetje 
verliefd ... 

Kenteken ‘buren’ eind jaren 60
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Bovendien: 
niemand van de 
500 deelnemers 
hier rijdt op de 
ideale motor voor 
dit soort ritjes. 
Moeilijk doen om 
het moeilijk doen! 
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je weten dat ik heel vaak in mijn 
garage thuis met mijn kisten aan 
en bandenlichters een band heb 
verwisseld, altijd maar ‘oefenen’ 
voor die ene keer dat het echt no-
dig zou zijn langs de kant van de 
weg. Eindelijk was het dan zo ver. 
En niet eens aan mijn eigen motor! 
We hebben ter plekke het achter-
wiel uitgebouwd, de binnenband 

Op dag drie reden we achter een 
motor aan die opeens vervaarlijk 
begon te slingeren. Ik was even 
bang dat het in het weiland zou 
eindigen maar gelukkig lukte het 
de bestuurder om hem op de weg 
te houden. Wij gestopt en hulp 
aangeboden en zo maakten we 
kennis met Daryl die reed op een 
Ariel uit 1954. Bij ‘leeftijd motor + 
leeftijd berijder’ van meer dan 140 
kreeg je een speldje en Daryl paste 
gemakkelijk in die categorie.
Ik dacht: even wachten en gezel-
schap houden, de bezembus bellen 
voor de Ariel, en wij weer door-
rijden. Daryl had heel andere 
gedachten. Zijn tanktas ging open 
en er kwam een gereedschapsrol 
en een plaksetje uit. Dat had ik 
even niet zien aankomen! Nu moet 

geplakt en een half uurtje later 
waren we weer met z’n drieën op 
pad. Daryl vond het allemaal vrij 
vanzelfsprekend. Ik niet.

De volgende dag had ik last van 
een vervelend piepende koppe-
lingshendel, omdat het tonnetje 
in de hendel niet meer mooi soe-
peltjes draaide. Uiteindelijk gaat je 
kabel daar ook van kapot. Ik wilde 
er wat olie op smeren dus ik keek 
vragend om mij heen. Vriendelijke 
Velocette rijder: “Haal je vinger 
maar even onderlangs mijn blok, 
daar is altijd wel olie!”

Op de een na laatste dag (moe, 
koude handen, je kent het wel) was 
ik straatje aan het keren met de 
Tabia en liet ik me verrassen door 
de helling ter plekke. Mijn voet 
kwam tien centimeter te kort, de 
Tabia kwam scheef te hangen, net 
iets te scheef, en ja, als hij gaat, dan 
gaat hij ook ... 
Er was bijna niets stuk aan de 
motor behalve de ver uitstekende 
verdelerkap. Gelukkig had ik een 
nieuwe verdelerkap liggen ....
.... in Vught.

Dus de tocht eindigde voor de 
Tabia daar. Het was al een uur of 
zes ‘s avonds en ik heb me door de 
bezembus terug laten brengen naar 
het hotel, waar ik in de lobby een 
beetje ben gaan zitten uithuilen. 
Er was eigenlijk weinig om triest 
over te zijn, want de Tabia had zich 
uitstekend gehouden, overal veel 
bekijks geoogst, geen klap ver-
keerd gegeven en ik had er net zes 
dagen met het grootst mogelijke 
plezier op gereden. Bovendien zat 
er nog geen krasje op de tank en 
zelfs het spiegeltje aan het stuur 

was niet stuk ....
.... Maar zo voelde dat natuurlijk niet op 
dat moment. Komt er een wildvreemde 
op me af, werpt me een sleutelbos toe, 
en zegt: “achter in de hoek van de par-
keergarage, een Honda.” Ik was een 
beetje verbouwereerd want ik wist niet 
eens hoe hij heette, maar hij verduide-
lijkte: “Ik heb morgen andere plannen, 
en zo heb je wat om op te rijden”. Om 
er aan toe te voegen: “Dat doen motor-
rijders voor elkaar”.  Het leek me erg 
onbeleefd om de vriendelijk aangeboden 
motor af te slaan dus de volgende dag 
reed ik op een gloedhagelnieuwe (oh 
nee, wacht: ook al weer veertig jaar oude 
...) CB900F rond. 

Nu maar hopen dat ik het in me zal heb-
ben de gunst tezijnertijd door te geven 
aan een volgende voorbijganger ...

Ik heb genoten!

Tekst en foto's: arnoud van der wel
(wel@14b.nl)

Gelukkig had ik
een nieuwe 
verdelerkap 
liggen ...
... in Vught

1. Elke avond de gezelligste plek 
van het hotel
2. We helpen Daryl zijn band te 
plakken
3. Aan bochten geen gebrek

PraktIsch:

Wat?
Piston Rally. Meerdaagse klassieke motortoer-
tocht. 500 deelnemers uit heel Europa, 
motoren van voor 1975. 

Wanneer?
Eind september elk jaar. Al 33 keer naar men 
zegt.

Waar?
Santander (Spanje) en omstreken

Organisatie?
MC Piston, http://www.mcpiston.com.
Motortransport Nederland-Spanje wordt al jaren 
gecoördineerd door de Aermacchi club Neder-
land. 
Kosten (2019):
Motorvervoer € 350 (retour).
Toertocht, logies en eten voor een week: € 570
Retourtje Charleroi-Santander (Ryanair): € 45 
Brandstof (en Olie?) voor een week (ca. 1700 km)
Zakgeld (naar eigen behoefte)

  1
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Norton historie 
'The roadholder' 1933  - deel 3 -

De 1932 Manx Grand Prix

Als er ooit gezocht werd naar een test voor rijder en machi-
ne dan zal de 1932 Senior Manx Grand Prix zeker worden 
opgenomen als een van de meest uitdagende. 
Aanhoudende en verblindende regen daalde op de deel-
nemers neer die op weg waren rond het Mountain circuit 
en het zegt alles over het uithoudingsvermogen van deze 
renners en de betrouwbaarheid van hun machines dat zij 
een dergelijke race zelfs uitreden. Want vergeet niet dat dit 
amateur-evenement geen fabrieksbemoeienis toestaat met 
betrekking tot de voorbereidingen. Iedere deelnemer rijdt 
op een machine die in particulier bezit is. Zelfs voordat de 
eerste ronde was voltooid, was er al een hoog percentage 
uitvallers. Nooit eerder waren er dergelijke omstandighe-
den tijdens een wegrace op Mona’s eiland. 
Regen, die uit laaghangende wolken neersloeg, overspoelde 
het circuit, dat verraderlijk werd en hierdoor de mogelijk-
heid bood om de superieure wegliggingeigenschappen en de 
moeiteloze controle over de Norton International modellen 
te bewijzen.

Aan het einde van de eerste ronde vulden de Nortons de 
eerste drie plaatsen. H. Levings had de leiding, nadat hij 

het circuit met 67,56 mph aflegde. 
Een prachtige snelheid onder 
dergelijke voorwaarden.

Zoals te verwachten was, werd 
de lijst met uitvallers in de 
tweede ronde nog groter, maar 
het scorebord liet zien dat 
Nortonrijders gestaag door-
reden en bij het ingaan van 
de derde ronde had N. Gled-
hill, een boer uit het noorden, 
op zijn Norton de eerste plaats 
ingenomen, een positie die hij 
voor de rest van de race zou behou-
den.

Blijkbaar raakten mens en machine 
aan de abnormale omstandigheden 
gewend, want tijdens de volgende 
ronde was de snelheid verhoogd 
tot 68,72 mph. Op dit punt kwam 
H.L. Damell in beeld, rijdend op de 
tweede plaats, een positie die hij tot 
aan de finish zou behouden.
En zonder verdere incidenten 
bracht Norman Gledhill zijn Nor-
ton in de meest afmattende race 
die het beroemde eilandcircuit ooit 
heeft gehad, winnend over de streep 
met gemiddelde snelheid van 67,32 
mph.

Van de 44 deelnemers die aan de 
start verschenen, voltooiden slechts 
21 de race en het is interessant om 
op te vermelden dat van de 11 ren-
ners die replica’s ontvingen, niet 
minder dan zeven op Norton ma-
chines reden.

De definitieve plaatsen van de 
Nortonrijders waren 1e, 2e, 5e, 6e, 
9e, 10e, 11e, 12e en 13e. Bovendien 
won het op Nortons deelnemende 
Grantham “D” team de teamprijs. 
Wat een overtuigende getuige-
nis van de uitstekende wegligging 
kwaliteiten, veilige remmen en de 
uiterste betrouwbaarheid van wat 
Norton kan bouwen.

De Nederlandse TT-Races

Het deelnemersveld van de Senior 
en Junior Nederlandse TT-Races 
was werkelijk van internationaal 
karakter maar het verhaal van de 
overmacht van Britse motoren en 
rijders wordt nog maar eens uitge-
drukt in een paar klinkende Norton 
overwinningen. 

Voor beide races waren er maar 
twee officiële Norton machines in-
geschreven. Stanley Woods won de 
Junior en versloeg zijn teamgenoot 
van dienst. Maar ‘Tim’ Hunt maakt 
de stand weer gelijk door in de Se-
nior Race de finish een fractie van 
een seconde eerder te passeren dan 
Stanley.

De Junior Race werd tezamen met 
de 250 cc en 175 cc klassen ver-
reden. De snelste 350 cc rijders 
moesten dus tussen het langzamere 
startveld door slalommen. Al snel 
reden Woods en Hunt voor de rest 
van het veld uit. Stanley Woods zet 
de snelste rond op zijn naam en 
klokt 79.03 mph en wint met een 
gemiddelde snelheid van 76.4 mph.

Ondertussen behaalde de bekende 
Nederlandse rijder P. van Wijngaar-
den het Nederlands kampioenschap 

op zijn privé Norton en maakte de 
Junior overwinning compleet.

De Senior Race werd ‘s middags op 
dezelfde dag verreden. Dit leverde 
een spectaculaire race op met een 
serie van fantastische rondes. Het 
hoogtepunt van de dag werd de 
snelste ronde in een tijd van 7:32:40 
minuten, wat overeenkomt met 
84.41mph. Percy (Tim) Hunt reed 
zijn Norton naar de koppositie 
en behield deze vanaf de 4e ronde 
totdat de vlag viel. Stanley Woods 
zat hem vlak op de hielen en werd 
uiteindelijk maar met 1/5 seconde 
verschil verslagen. Het werd dus 
voor het tweede opvolgende jaar een 
dubbele Norton overwinning. 

Het Nederlands kampioenschap in 
de Senior klasse werd behaald door 
A.R.K. van der Pluym op zijn privé 
Norton. 

Het bevestigt de rij-eigenschappen 
van de Norton maar weer eens dat 
na 172 mijl ‘s morgens, dezelfde 
twee rijders ‘s middags de oppositie 
na 194 inspannende mijlen ver-
slaat.

vertaald door: Jan wolfert
                             -wordt vervolgd-

Onderwerp op pagina 7 

van de folder is de 1932-

er TT van Assen, waar 

de Nederlandse rijders Piet van 

Wijngaarden en Arie van der Pluym 

Nederlands kampioen worden. Van 

Wijngaarden in de 350 cc, Van der 

Pluym in de 500 cc.

Een overzicht in het boek '60 jaar 

TT' leert dat beide rijders in het in-

ternationale veld op een vijfde plaats 

eindigden. (red.)

Foto rechtsboven: Arie van der Pluym
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zaterdag 29 juni is het 
zover, we rijden voor 
de derde keer mee met 

de BOM rit. Mijn persoontje en 
mijn twee zoons Marc en Bert. 
zelf rijd ik een dominator uit 
1959 met een 650 blok. Marc rijdt 
op een dominator uit 1956 met 
een 650 blok en Bert heeft een 
dominator uit 1957 met een 600 
blok. ronald (mijn slapie) rijdt 
ook mee op een wideline eS2. 

De BOM rit is ontstaan uit de Ne-
gen Provinciënrit. Toen deze niet 
meer doorging, heeft de Berlaarse 
Oldtimer Motorvrienden (BOM) 
het overgenomen. Met veel suc-
ces, want dit jaar is het alweer de 
tiende keer dat de rit georgani-
seerd wordt. We rijden met 214 
deelnemers mee. In totaal rijden er 

zo’n 32 verschillende merken mee. 
Van Ariel tot Vincent en alles wat 
daartussen zit. Het bouwjaar van 
de motoren moet liggen voor 1960. 
Dus als je meerijdt met een Nor-
ton Dominator uit de jaren 50 dan 
heb je het over de snelste motoren 
van toentertijd. 
De route wordt weergegeven in 
een ‘roadbook’. Niet het gemak-
kelijkste om te lezen vind ik. 
Aangezien ik de Nortons klaar zet, 
mogen de jongens het ‘roadbook’ 
lezen. Dus voor mij is het dan al-
leen maar volgen. 

Berlare - Houffalize
We starten rond 8.00 uur en 
vertrekken op volgorde van in-
schrijving. Wij hebben nummers 
135,136 en 137. Het is ongeveer 50 
km rijden tot de eerste stop. Daar 
krijgen we koffie of fris met een 

koek. Je bepaalt zelf wanneer en 
hoe laat je weer verder rijdt. Ieder 
rijdt op zijn eigen tempo. De twee-
de stop is ongeveer 60 km verder 
en ook daar krijgen we weer koffie 
of fris. Dan nog eens 60 km verder 
hebben we de lunchstop. Dit is op 
het racecircuit van Mettet. 
Dat brengt herinnering. Terug 
naar 1986 toen ik nog meedeed 
aan de Classis Race op een Norton 
Atlas en daar een 1e prijs behaalde. 
Na de lunch rijden we weer ver-
der. We komen nu in het mooie 
landschap van de Ardennen. De 
Nortons lopen allemaal prima, ‘no 
problems’. We hebben nog twee 
stops voor we naar onze eind-
bestemming Houffalize rijden. 
Bij een mooie pub, vlak voor het 
hotel, stoppen we voor een Bel-
gisch biertje. Dat hebben we wel 
verdiend. 
Bij het hotel frissen we ons eerst 
wat op voordat we gaan eten. Ie-
dereen heeft het opperbest naar 
zijn zin. Toch moeten de motoren 

nog even nagelopen worden. Ket-
tingen smeren, olie controleren, enz.. 
Dan staan ze weer klaar voor de vol-
gende dag. Daarna drinken we nog 
een paar lekkere Belgische biertjes 
en rond 23.00 uur gaan we naar ons 
mandje. 

Houffalize – Berlare
De wekker loopt af om 6.00 uur, want 
om 6.30 uur is het ontbijt en dat is 
altijd heel gezellig met de hele groep. 
Rond 8.00 uur vertrekken we weer. 
Het is een prachtige zonnige zondag-
ochtend. Het eerste uur zijn we mis-
schien maar drie auto’s tegen geko-
men. Het lijkt wel alsof de Ardennen 
van ons zijn. We stoppen bij de kan-
tine van voetbalclub Gedinne. Ook 
hier heb ik in 1985 deelgenomen aan 
een Classic Race met een 3e plaats als 
gevolg. 
De lunchstop was op het vliegveld 
van Cerfontaine. Alleen door ons 
hoge tempo kwamen we daar iets te 
vroeg aan. Ze moesten de lunch nog 
klaarzetten. Even wachten dan maar. 
Na de lunch bekijken we de motoren 
nog eens, want anders gaan we veel 
te snel. 
Zo zachtjesaan rijden we de taalgrens 
over en stoppen we in Herfelingen 
voor koffie of fris. Ook verdwalen we 
nog een beetje. Maar het komt al-
lemaal goed. Om 18.00 uur arriveren 
we terug in Berlare. Daar worden we 
onthaald en leveren ons genummerde 
hesje in bij de organisatie. Het is nog 
niet klaar, want we worden nog ge-
trakteerd op een bord friet met stove-
rij en een heerlijk biertje. We praten 
nog wat na en dan is het tijd om de 
Nortons op de kar te laden. Ze heb-
ben geen van drieën een verkeerde 
klap gegeven. Het is toch 700 km 
rijden heen en terug. 
Dikke pluim voor de organisatie en 
volgend jaar rijden we zeker weer 
mee!

rinus Scheele

De BOM ritDe BOM rit



technische tips

BDP BEPALEN

Bij de verkoop van mijn electronische 
ontstekingen heb ik regelmatig te ma-
ken met klanten die niet weten hoe ze 
het bovenste dode punt (BDP) moeten 
bepalen.
Als de zuiger te zien is door het bougie 
gat lukt dat wel met een staafje maar 
bij zijkleppers gaat dat doorgaans niet.

Ik heb hiervoor een hulpmiddel bedacht dat 
door iedereen zelf te maken is.
Neemt weinig ruimte in beslag dus past ook 
nog in het gereedschapskastje.
 
Benodigdheden: 
  Eén oude bougie (korte schacht)
  Een metertje doorzichtige aquariumslang  
 (viswinkel)
 Een doorzichtige fles gevuld met water.
 
Voorbereiding:
 Sloop de bougie door al het porselein eraf  
 en eruit te slaan alsmede de centrale  
 electrode. (een uitdaging maar het is te  
 doen)
 Lijm één uiteinde van de aquariumslang  

 in het ontstane gat, gebruik hiervoor  
 siliconenkit. 
Als de kit uitgehard is kan het hulpmiddel 
gebruikt worden

Gebruik:
 Monteer het hulpmiddel in het bougie  
 gat van de motor.
  Verdraai de krukas (bijv. aan het 
 achterwiel in de hoogste versnelling).
 Op een gegeven moment zal er lucht uit  
 het slangetje geblazen worden.
  Hang nu de slang in de fles met water  
 en draai de krukas verder rond in 
 dezelfde richting.
 Er verschijnen belletjes, voorzichtig door 
 draaien tot het moment dat er geen  
 belletjes meer komen maar het water  
 opgezogen gaat worden.
  Nu met heel voorzichtig heen en weer  
 draaien van de krukas het punt zoeken  
 waar het water in de slang de laagste  
 stand heeft.

Het BDP is gevonden.
 
 
 

BIJ VERMINDERDE 
COMPRESSIE

er zijn natuurlijk verschillende metho-
des om uit te zoeken wat de oorzaak 
is van verminderde compressie maar 
meestal moeten de kleppendeksel en 
kop er af om het te testen.
Bij de volgende methode is dat niet 
nodig.
 
Benodigdheden:
 2x rubber stop met gat (één die op het  

 uitlaatgat van de kop past en één voor  
 de inlaat)
 metertje aquarium slang en een 
 doorzichtige fles gevuld met water.
 Rubber stoppen met gat in het midden  
 (zijn in vele maten verkrijgbaar bij de  
 drogist die ook producten verkoopt voor  
 het maken van wijn en bier, 
 aquariumslang bij de viswinkel)
 
Knip de slang doormidden en lijm ieder stuk 
in de rubber stoppen.

 Werking:
 Controleer eerst of de lengte van de  
 stoterstangen correct is (hoe staat in het  
 handboek van de motor)
 Plaats de rubber stop voor de uitlaat in  
 de cilinderkop, draai de krukas naar  
 compressieslag.
 Hang de slang in de fles met water  
 en voer de compressie op door de krukas  
 (met kickstarter bijvoorbeeld) door te  
 draaien.
 In het geval dat er in het water “blub- 
 blub” verschijnt betekent dat foute boel.
 Doe hetzelfde voor de inlaat (geen  
 water opzuigen natuurlijk)

Als beide kleppen (of klepzetels) deze test 
doorstaan moet het compressieverlies  bij 
de zuiger gezocht worden.
 
Succes, 
Hans Beck
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●  Norton twin specialist

●   Fabricage van de Perfect Commando

●   Reparaties en restauraties

●    In- en verkoop van Norton twins

●   Levering van originele Andover Norton 

    onderdelen en speciale Commando producten

Exclusief dealer van Colorado Norton Works onderdelen

Kijk voor afbeeldingen en prijzen op onze website 

www.hollandnortonworks.eu   

Holland Norton Works
Norton twin specialist

Industrieterrein Treslongpark

Satellietbaan 31d 

2181 MG  Hillegom

tel: 0252 - 376641

06 - 51282160

info@hollandnortonworks.eu

Openingstijden:  

bel of mail als je langs wilt komen

AJS - BSA - MATCHLESS - NORTON - TRIUMPH 3TA

U kunt zelf bij ons uw onderdelen stralen 

Bijvoorbeeld uw cilinderkop weer als nieuw maken met glasparel

ALGEMENE OF UNIVERSELE ONDERDELEN: 

ZIE ONDERDELEN CATALOGUS OP ONZE WEBSITE

REPARATIE EN ONDERHOUD

WWW.DEENGELSE.COM

DE ENGELSE MOTORWINKEL

RADEMAKERSTRAAT 113

3769 LA  SOESTERBERG

TEL:  0346 - 352536

OPEN:

DI 19.00 - 21.30 UUR

ZA 10.00 - 17.00 UUR

OVERIGE DAGEN OF TIJDEN: 

OP AFSPRAAK

Genuine

Factory Parts

Advertenties
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MET DE MOTOR AAN DE HAND

wandelend door Marshall Cavendish’s RoadBike

Schaamrood:  blos, rode 

kleur door schaamte te-

voorschijn geroepen.

 

De vorige aflevering van deze ru-
briek sloot af met het onderwerp 
‘legshield’. Mocht er ever ooit nog 
een nieuwe RoadBike verschijnen, 
dan zal dit lemma ongetwijfeld 
worden voorafgegaan door ‘Leg-
pulling’: as a joke: trying to make 
somebody believe something that is 
not true. Een in Engeland nog vrij 
onschuldig tijdverdrijf, vergelijk 
het met foppen. Categorie klapsi-
gaar, windkussen. 
Ter plaatse zullen velen zich nu 
echter meer aangesproken voe-
len door de Nederlandse uitleg 
van legpulling: iemand een poot 
uitdraaien. Mensen die zich niet 
gefopt maar zwaar besodemieterd 
voelen door Nortonbaas Stuart 
Garner. Ze zagen hun toever-
trouwde pensioenponden in rook 
opgaan, ze hoorden van niet afge-
bouwde motorfietsen, van buddy-
seats die in de pijplijn zijn blijven 
hangen tussen leverancier en Slot 
Donington en van fabrieks-Nor-
tons die op Man vooral winkelden 
bij de pitbox aan de Glencrutchery 
Road.
 
Garner staat nu buitenspel, hij 
verscheen half februari niet bij de 
pensioen ombudsman om zich 
te verantwoorden. Het woord is 
aan de bewindvoerder om claims 
van belastingdienst, Metro Bank, 
pensioenrechthouders en andere 
crediteuren onder wie klanten die 
wachten op hun reeds betaalde 961 

caféracer, te 
onderzoeken. 
Daarnaast 
wordt een po-
ging onderno-
men een nieu-
we eigenaar 
voor Norton 
te vinden. Tja, 
is er misschien 
een Chinees in 
de zaal?
  
Tamboererend 
op het senti-
ment van de 
Britse maak-
industrie en 
de schitterende tot de verbeelding 
sprekende merknaam Norton wist 
Garner garantstellingen en mil-
joenen directe steun bij de Britse 
overheid te verwerven. En opge-
zweept door datzelfde sentiment 
vertrouwden dik tweeehonderd 
goedgelovige ouderen hun pen-
sioengelden toe aan een iconisch 
label dat als een horlogemerk met 
twee raderen - het zal toch niet - 
zou eindigen. 
Ja wat makkelijk praten is het over 
zo’n Norton-nachtkaars en dan 
ook nog met zo’n ondertoon van 
‘ik-heb-het-altijd-al-geweten’. Nou, 
zo zit ik niet in elkaar, zo wil ik 
niet in elkaar zitten. Wel moet ik 
opbiechten nooit het hele grote 
enthousiasme te hebben kunnen 
delen voor de newborn Nortons. 
Of ze nu uit de hand kwamen van 
een Amerikaan of een klassieke 
auto’s verzamelende Brit (Stuart 
‘motorjekkie’ Garner stak 800.000 
pond uit de Nortonpot in Aston 
Martins, Range Rovers en een 
Jaguar F).
Hoe dat komt? Op Norton-gebied 

schuilt er een zwartekousen-purist 
in me die meent dat er vanaf 1953 
- ‘we’ belandden in de portefeuille 
van AMC -  enkel nog maar half-
bakken Nortons zijn geproduceerd. 
Er resteren een lege huls met daar-
op het Norton-logo én een diepe 
schaamte plus een nieuw argument 
voor mij om me voorlopig niet 
met de ES2 in het openbaar te 
laten zien: bij elk willekeurig win-
kelcentrum komen ze op je af. “Ja 
leuk hoor zo’n ouwe-Norton, heb-
m’n-opa-ook-nog-gehad. Maar is 
dat niet dat merk van die lui die de 
boel beduveld hebben?”
 
 

lifter: Short for exhaust 

lifter, or sometimes valve 

lifter.

 
Een mechaniek op de cilinder-
kop, te bedienen vanaf het stuur, 
waarvan de afstelling nog wel eens 
wordt verwaarloosd (door velen 
alsmede ondergetekende). Een 
bescheiden hendeltje dat je even-
goed lijkt te kunnen missen, zoals 

kiespijn, een amandel of een blin-
dedarm. Is niet zo! 
Nou wil het merkwaardige dat En-
gelssprekenden aan het begrip to 
lift een zeer ruim boeket aan bete-
kenissen toekennen. Het raakt alle 
kanten van het fatsoensspectrum: 
van verheffen tot aan het aflossen 
van een lening of zelfs tot aan ste-
len. Volgens mijn bescheiden EN 
Prisma schoolwoordenboekje.  
Is het nou dan zo heel erg gek dat 
een Engelssprekende een enkele 
keer het onderscheid kwijt is  tus-
sen het terugbrengen aan de top 
van een illuster motormerk en 
het grabbelen in de beurs van een 
ander? 
 

light alloy: One in which 

the major constituent is 

aluminium or magne-

sium. The term is not usually used 

for titanium alloys although they 

too are much lighter than steel. 

 

Met een geknakte rug zit ik mijn 
stukje te tikken. Van het ene op het 

andere moment heb ik de werk-
zaamheden aan mijn ES2 moeten 
staken. Hoe ik het gevaarte weer 
op de heftafel heb kunnen krijgen 
is me nog een raadsel. Ik was door 
de rug gegaan.  
Oorzaak is natuurlijk het waanzin-
nige ballet van de ongeoefende 
die met een opgerold kartonnetje 
geschoven over de linkerpink een 
moer aan de ander kant van het 
magdyno-platform op een bout 
probeert te prutsen. Er ontstaat al 
zoekend met twee blinde handen 
die bout en moer bij elkaar pogen 
te brengen, een pose die doet den-
ken aan de beginnende biljarter 
die met de keu achter de rug een 
carambole moet gaan maken.
Deze foltering van de rug werd 
gevolgd door het van de standaard 
trekken op de gladde ondergrond 
van de heftafel. Lukt niet meteen. 
Maar de blessure is vooral het 
gevolg van een ernstig aluminium-
gebrek in, op en aan mijn ES2. 
Het gewicht ervan wordt vooral 
bepaald door royale hoeveelheden  
cilinder-gietijzer en dik plaatijzer 

van spatborden en tank. En het 
frame kan gewoon niet van buis 
zijn, maar moet zijn gesmeed uit 
massief staal, kan niet anders. 
Clunk-kadoeng, en aldus was ik 
van het ene op het andere moment 
van een soepel slangenmens ver-
anderd in een omgekiepte, mach-
teloze mestkever. 
Light alloy. Een geblokkeerde rug 
maakt je al snel lamlendig, humeu-
rig, ja bitter. In die bitterheid gaat 
het begrip - ik probeer tot rust te 
komen in een seniorengemaksstoel 
- een paar keer over mijn tong. En 
ik proef een bijsmaak. Light alloy, 
laag allooi. Nee toch. Stuit ik nu al-
weer op flessentrekkerij, oplichting 
of stevenen we ook nog af op een 
bedrieglijke bankbreuk? Of nee 
gelukkig, het is maar een gewone 
wanprestatie. Of? Wat is dit voor 
nachtmerrie?!
Nortonvrienden, ik hang in de 
stoel als een geslagen hond.
 
Tekst en foto’s:

engelbert Spechtenborst jr. 














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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invloed op de organisatie rondom 
deze German Motorcycle Grand 
Prix. 
 
Paul W. Guthrie heeft voor het 
samenstellen van dit boek zowel 
in Schotland als in Duitsland veel 
bronnen geraadpleegd en veel 
details zijn in dit boek verwerkt 
tot een aangrijpend chronologisch 
overzicht van deze uiterst span-
nende vooroorlogse racejaren. 
 
Een uniek historisch boekwerk. 
Het boek kunnen wij van harte 
aanbevelen.
 
Te bestellen via www.amazon.de. 
Kosten: € 41,06 
Verzendkosten: gratis
 
ISBN: 978-3-9820872-0-7 
Hardcover: 344 blz. Taal: Engels
Afmetingen: 20.3 x 2.7 x 25.4 cm 

Tekst: dennis Quinlan
en carl drees (velocette club)

Foto: 1937-er Grand Prix op de 
Sachsenring. Aan kop Jimmie 
Guthrie, daarachter 
Kurt Mansfeld.

 
 
 

titel: JiMMie G.

UitGeveR/schRiJveR: 

paUl w. GUthRie

 
Jimmie guthrie startte zijn 
professionele race carrière in de 
30'er jaren en zou als fabrieksrij-
der voor Norton 28 grand prix 
en TT ioM-races winnen. Hij was 
europees kampioen 500cc in de 
jaren 1935 en 1936. 

Op 8 augustus 1937 zal hij rijdend 
op positie één in de laatste ronde 
van de German Grand Prix races 
op tragische wijze dodelijk veron-
gelukken. 
 
De schrijver Paul W. Guthrie 
(geen familie) belicht in zijn boek 
de familie-achtergrond van Jim-
mie Guthrie, geboren in Hawick, 
Schotland. 

Na terugkeer als militair uit de 
Eerste Wereldoorlog vestigt Jim-
mie samen met zijn broer een 
reparatiewerkplaats voor motor-
fietsen en automobielen. 
In 1923 is Jimmie voor het eerst 
deelnemer aan de IoM-TT.
De racerij ontwikkelt zich sterk in 
de 30'er jaren. Norton groeit uit tot 
het meest succesvolle merk. Be-
halve uitgebreide informatie over 
Norton, krijgt ook Velocette veel 
aandacht in dit boek. Alle bekende 
fabrieksrijders passeren in diverse 
hoofdstukken de revue. 
Uitgebreid beschrijft Paul Guthrie 
welke invloed de opkomst van 
Nazi-Duitsland had op de mo-
torsport. De competitie verhevigt 
in het belang van ‘Sieg Heil’. Met 
name DKW, NSU en vooral BMW 
bedreigen de successen van de 
Engelse merken. 
 
Het tragische verloop van de 
crash laat veel vragen over de rol 
van Kurt Mansfeld (DKW), die 
mogelijk Jimmie hinderde bij het 
inhalen. Ook is nooit uitgesloten 
dat de Norton plunjer achtervering 
als gevolg van breuk hem fataal is 
geworden.
Dat medische hulp en vervoer naar 
een ziekenhuis ernstig vertraagd 
werden, verwijst naar de NSDAP- 

Boekennieuws

triumph Bonneville t140 
bouwjaar 1978, in redelijke staat, 
loopt bij de eerste trap

Beide bij: Johan Swieringa
tel. 0517-234253
johan.swieringa@gmail.com

Van triumph Daytona 900 
blok en overige delen  
bouwjaar 1995,  met 31.000 km 
op de klok. Onderhouden bij Nubo 
Motors Hippolytushoef

TE KOOP
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Mister Jim Motoren

Castricummer Werf 53

1901 RV  Castricum NL

Tel: 0251 - 679 017   Fax: 0251 - 679 243

Openingstijden: 

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur

donderdagavond: 19.00 - 21.00 uur   

zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

NUMMER 1 VOOR:

EN

Bedankt vooR JUllie donatie!

Het is inmiddels al even geleden, maar zo-
als sommigen van jullie wel zullen weten, 
heb ik afgelopen jaar voor de tweede keer de 
Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) 
meegereden. Een wereldwijd georganiseer-
de groepsrit om geld in te zamelen voor 
het goede doel (zie oproep  in clubblad 
2019-5).
Dit deed ik op de Commando van Tup, 
in Rotterdam. Samen met jullie hulp 
(leden van de club, vrienden, familie en 
collega’s) heb ik een mooi bedrag mogen 
ophalen van €526,-. 

Bij deze nog heel erg bedankt voor het doneren!
 
Liefs, Anouk van der Burg
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COLOFON

De NCN is opgericht april 1974, geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer V595.426, aangesloten 
bij de Stichting Eenhoornfederatie en de KNMV. Clubblad 
Unapproachable verschijnt 6 maal per jaar. De contributie 
bedraagt 34,50 euro per jaar, bij machtiging 29,50 euro. Een-
malige kosten inschrijving: 2 euro. Het lidmaatschap voor een 
gezinslid bedraagt 6 euro per jaar. Betaling geschiedt door 
overmaking op IBAN NL68INGB0003161093 t.n.v. Norton 
Club Nederland, Oeffelt. Adreswijzigingen moeten worden 
doorgegeven aan de ledenadministratie.   
Bestuur en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid 
voor ingezonden artikelen en advertenties.

BESTUUR
VoorZitter: 
Johan Swieringa, Grote Kerkstraat 12, 8861 EJ  Harlingen
0517-234253 / johan.swieringa@gmail.com
SeCretAriS :  
Rob de Bas, Dr. Koomansstraat 8, 1391 XB  Abcoude
06 - 10355885 / rob@bastax.nl
PenninGMeeSter / leDenADMiniStrAtie:  
Cor Roelofs, Kuipersstraat 4, 5441 XL  Oeffelt
0485 - 361834 / corroelofs@hotmail.com
AlGeMeen BeStuurSliD / ProMotieteAM:  
Klaas Aafjes, Dorpsstraat 133 B, 1566 AE  Assendelft
075 - 6874583 / mariangroenenberg@hotmail.com
AlGeMeen BeStuurSliD / WeBMASter:  
Bennie Hulshof, Menting 7, 7471 TK  Goor
0547 - 260711 / samstam@caiway.nl

MEDEWERKERS
ProMotieteAM:  
Gerbrand Jongejans , Busch en Dam 11 A, 1911 MS  Uitgeest
075 - 6874415 / sinniejong@hetnet.nl
reDACtie CluBBlAD:  
Hans Mijnders en Nancy Koorn , Kweekweg 31, 
7315 AP  Apeldoorn, 055 - 5761311 / nancy.koorn@planet.nl
toerCoÖrDinAtor / ArCHiVAriS:  
Heije Meinders, Condorhorst 6, 9502 HN  Stadskanaal
0599 - 612666 / hmeinders@planet.nl 
eenHoornAfGeVAArDiGDe:
Rob de Bas, Dr. Koomansstraat 8, 1391 XB  Abcoude
06 - 10355885 / rob@bastax.nl

TECHNISCHE INFO
eenCilinDer
Jelle Bethlehem, tel: 072 - 5154975
e-mail: jellebethlehem@hotmail.nl
DoMinAtor
Constant Trossèl, tel: 0252 - 523040
e-mail: constanttrossel@gmail.com
CoMMAnDo
Constant Trossèl, tel: 0252 - 523040
Willem Sleutel, tel: 0314 - 643218 van 20.00 - 22.00 uur
elektriSCH
Peter de Wit, tel: 030 - 6035737

WWW.NORTONCLUBNEDERLAND.NL

  kalender

APril
4  12e enfield dwars door Brabant rit (RECN), Gemert 
  info: Peter van der Putten, 06-34320507

5  indoor eenhoorn treffen, Austerlitz t
  organiserende club: Royal Enfield
  meer info in dit nummer

18-19  Voorjaarstreffen (TOCN), Texel
  zie info in het vorige nummer

24-26   Metworstrally, Schoonloo t
  meer info in dit nummer

Mei
21-25  inr, Évora, Portugal t 
  voor info en inschrijving: www.nortonownersclub.org

Juni
5-7  21st Classic British Bike Meeting (CBBC), Xanten (D) 
  meer info volgt

19-21  trumpet treffen (TOCN), Camping 'De Lucht', Renswoude 
  meer info in dit nummer

AuGuStuS
29-30  55ste internationale Hengelo rally (VMC/HAMOVE), Hengelo 
  meer info volgt

SePteMBer
19  30ste nationaal Veteraan treffen, Woerden t
  meer info volgt

oktoBer
11  Busch en Damrit, Busch en Dam 11a, Uitgeest t
  met bezoek aan motormuseum Nubo Motors, Hippolytushoef 
  meer info volgt

noVeMBer
15  onderdelenbeurs Wormer, Sporthal Wormer, Spatterstraat 21 t
  meer info volgt
  

  Sluitingsdatum  nummer 3:  15 april 2020
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