
Kawasaki ÁR 50 SF Streetfighter
Niet origineel, wel origineel gaaf

stel: je wordtbinnenkort 1-6 en ie komt uit een echt motorriiders-

nest. Pa een ma rijden al iaren motor en zelf wil ie niets anderc.

Eindetijk mag je op een gemotoriseerde tweewieler riiilen en dan

staan er alleen maat scootets in de showroom. Brommers zonder

wielen en al helemaal geen oersnellingen liiken in de oerste zter'

via het internet veel technische vragen

binnenkomen; tot zelÍs uit Bermuda'

Twee linker handen
Bij de demontage komt een hooP meer

rottigheid aan het licht dan op het eerste

oog het geval leek te zlin. Zeker de

achtervering en de achterbrug-bevesti-
ging hebben het zwaat gehad sinds 1987.

Elk onderdeel wordt van de brommer

afgehaald, schoongemaakt en - samen

met de bouten en moeren waarmee het

vasl zat - in een zakje gedaan. In deze

fase van de verbouwing is er voor
Michael veel te doen. 'Wie twee linker
handen heeft, zoals ik, kan wel schoon-

maken'. Het motorblok blijft wel in
elkaar zitten, maar wordt met een speci-

aal voor deze klus aangeschafte Dremel

grondig schoongemaakt. Als eerste

wordt in Roosendaal bij een auto-inte-

rieur specialist de buddyseat opnieuw

bekleed. Geel met zwart, en juist dat geel

was heel belangrijk om voor al het ande-

re lakwerk als referentie te dienen. Zo

wordt kleurverschil voorkomen. Het
frame en de wielen konden worden
gepoedercoat. Alle zwarte delen moesten

veel strakker worden en dus was spuiten

de oplossing. 'Onvoorstelbaar wat een

rondje bellen kan schelen in prijs' vertelt
Daan. 'Frame, wielen en wat losse delen

kwamenbij de één op 800 guldenl terwijlten niet op de streetfighter uit ie dromen.

Er zíjn natuurlijk nog wel wat schakel-

brommers leverbaaq, maar als je benen te

kort zijn om oP een APrilia RS 50

Extrema te rijden, dan moet je toch op

zoek naar wat anders.Vader Daan, (41)

eigenlijk timmerman, maar al jaren vak-

bondsbestuurdeq, en zoon Michael, (16),

laborant in de dop, gaan samen (nu zo'n

twee jaar geleden) op zoek en komen bij

van der Zande in Oud Vossemeer op het

eiland Tholen terecht. Hier staat, tusssen

de enorme voorraad schakelbrommers,

een rijdbare Kawasaki AR 50. Een proef-

rit met zoonlief achterop doet pa Daan

toch wel een paar keer nerveus als van-

ouds over de schouder kijken. Deze

redelijk ogende klassieker doet op zijn

sloffen 70. Prima basis dus om mee te

beginnen.

Langdurige klus

Pa heeft in een grijs verleden al eens een

Honda CB 750 geheel verbouwd. Een

brommer customizen lijkt dan ook een

goede oefening om te voorkomen dat de

vingers stijf worden.
Voor het ontwerp van de AR 50

Streetfighter tekent Michael aan de hand

van veel foto's van'echte' streetfighters

zijn eigen AR 50 SF. De basis is geel/

zwartf chroom. Bij het ontwerp komt
gelijk een voorcalculatie met wat deze

klus gaat kosten. Voordat het eerste

onderdeel van de brommer af gaat is al

duidelijk dat het een langdurige klus

gaat worden. Om een beetje overzicht te

kunnen houden wordt er via via een ori-

gineeel handboek op de kop getikt. Dat

zo'n boek heel uniek is blijkt later als er
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het nu voor 150 piek voor elkaar is. Wel
is het ergens anders gestraald wat ook
nog eens 150 gulden kostte'. Om een

overkill van geel aan de achterkant te

voorkomen moesten de achterbrug, het
rempedaal en het hulpframe samen met
de voetsteunen verchroomd worden.
'Verchromers zijn toch rare jongeirs. We

moesten dat hele spul inleveren zoals het
van de brommer afkwam; dus met vuil
vet en verf. TWee maanden later konden
we de onderdelen oppikken met achter-
lating van 550 pietermannen. Da's wel
even slikken.' Het resultaat ís er wel
naar. Geen roestputje te zien en zelfs de

scharnierpunten van de voetsteunen
glimmen als een spiegel.

Ruim baan

Een aantal originele onderdelen passen

niet in het ontwerp en moeten dus ruim
baan maken.
Voor de echte streetfighter-look moet er
een radicaal neusje komery wat na lang
zoeken bij allerlei scooterfabrikanten
'toch weer' bij Van der Zande vandaan
komt. Een andere tank van een ouder
model, zonder slot op de dop, wordt
voor tien knaken op de kop getikt. Het
voorspatbord komt van een Honda NSR

50, een hoger stuur en een paar fraaie
spiegels maken de voorpartij af. De oor-
spronkelijke clip-ons komen ergens een

zaag tegen om ruimte te maken voor een

stuurkuipje van het merk Raptor.
Spuiterij Heimans uit Steenbergen teken-

Mooie stroomlijn

de voor het opknappen van de tank.
Uitdeuken, spuiten, polijsten, stickeren
en blanke lak kostte honderd piek.

Nog geen zestien

'Heel leuk om te zien', vertelt Daary'dat
iedereen je voor gek verklaart wanneer je

voor veel geld een oude brommer gaat

ombouwen. Vervolgens vinden ze het
allemaal'te gek' en'krijg' je nog een veel
leukere prijs ook.' Veel geld ging er zit-
ten in onderdelen die vervangen
moesten worden. Keerringery wiellagers,
remblokken en nog veel mee1, alles origi-
neel Kawasaki. Erg duur, met soms een

levertijd van dik twee maandery maar je

hebt dan uiteindelijk wel een probleem-
loze brommer. Alleen de gaskabel die

een stuk langer moest worden vanwege
het hogere stuur is niet origineel.
Helemaal aan het einde van de rit bleek
dat de kabelboom wel erg verknipt was.

De hulp van de dealer moest er dan ook
aan te pas komen om alles weer aan de

slag te krijgen.
De nieuwe knipperlich-
ten wilden absoluut
niet knipperen. Van
der Zande bracht uit-
komst met een

bosje'uitleen-
knipperlicht-
automaten',
eÍ]. zowaaÍ
bleek er één

wel te werken.
Na anderhalf jaar
was de brommer
helemaal af maar jam-

mergenoeg was Michael
toen nog geen zestien.
Dan kan een paar maanden
wachten heel erg lang duren

Magische beweging
Gelukkig (?) is Michael (inmiddels 16)

niet de enige op het schoolplein met een

schakelbrommer. Samen met een NSR en

een MT vormt hij het illustere trio dat de

magische bewegingen beheerst om een

echte schakelbrommer zonder proble-
men in beweging te krijgen.

De toekomst voor deze AR 50 Street-

fighter is ondanks al het werk niet zeker
bif de familie Withagen in Halsteren.
Michael gaat volgend jaar naar de labo-
ratoriumschool in Goes. Voor de Kawa
wel erg veel kilometertjes, dus dat wordt
treinen. Ooit komt er een streetfighter
waarvoor je een rijbewijs nodig hebt, en

dan is 50 cc al gauw te weinig.

Tom F{aanstra

Makkelijk, zo'n hanrlige pa
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