


12 Franco Uncini
wereldkampioen
Drie dagen na de Grand Prix van Silverstone mocht Franco
Uncini zich de nieuwe 500 cc wereldkampioen noemen. Hij
bracht ook deze GP weer magistraal op zijn naam maar door-
dat King Kenny bekend maakte dat hij de GP van Zweden
niet zou rijden wegens een gebroken pink bleek Uncini door
zijn puntentotaal niet meer in te halen voor zijn concurrenten.
Een verslag van deze turbulente GP.

24 Jawa
Cor Termaat nam een kijkje in de keuken van het merk Jawa.
Een kijkje dat overigens nogal wat voeten in de aarde had
want voordat je doorgedrongen bent in een dergelijke socia-
listische fabriek dát neemt nogal wat vasthoudendheid en
overredingskracht. Overigens bleek hier dat het maken van
motorfietsen allang geen mannenwerk meer is, de Jawa's
worden nameli'k nagenoeg geheel door vrouwen geproduceerd.
Naast deze reportage over de Jawa fabriek maakten we ook
een rij-impressie rnet de Jawa Oilmaster.

30 Test Suzuki GSX 1100 E
De concurrentie in de zware Superbike klasse maakte het
nodig dat Suzuki haar topmodel een geduchte face-lift liet
ondergaan. Motorisch veranderde er overigens niets, wat ook
niet echt nodig was, want over pk's valt er nog steeds niet te
klagen. Wel werd het'op en aan'de 1X00 drastisch gemoder-
niseerd door volledig instelbare veren en een anti-duik.
Daarnaast kreeg de 1100 E ook nog het gematigde Katana
uiterlijk. Een test.

W 46 Sportkrant
Het is een drukke bedoening geweest de afgelopen twee weken
in het Grand Prix wereldje. De belangrijkste wereldkampioen
in de wegrace is reeds bekend en in de Sportkrant zal je ook de
beste van de wereld om de halveliter cross titel kunnen vin-
den
Daarnaast ook een verslag van de Grand Prix wegrace in
Zweden, eeR kort verslag van de 8-uren endurance race van
Suzuka en de diverse andere GP's die er verreden zijn.

7 ln de Motorkrant barst het van de geruchten over de nieuwe modellen voor'83
september in Keulen gei'ntroduceerd zullen gaan worden.

18 Het technisch artikel handelt ditmaal over een Koning Zelfbouw, een man die een turbo
op een CBX aan het schroeven is en nogal wat (technische) voeten in de aarde heeft.

39 Alle nieuwe prijzen inclusief BVB vind je op deze pagina.

42 Maak zelf je motorsjaal op maat.
naaistens is weggelegd dan kom

Mocht je denken dat dit alleen, maar voor volleerde
je bedrogen uit. De IWACC legt uit hoe.
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Ducati 900 52 f)esmo
Drie 900 modellen van Duca-
ti waren er al. Hier vind je
de vierde, de 52. Waar-
schijnlijk zal deze 52 in de
plaats komen van de 900
DSS en de SS want qua
uiterlijk is dit een modernere
machine dan die andere
twee. Nieuw aan de buiten-
kant is de top-half die
dezelfde vorm heeft als die
van de 600 Pantah, nieuwe

zijdeksels, kontje en buddy.
Maar ook innerlijk heeft de
ontwikkelingsman van Duca-
ti, Dottore Taglioni het nodi-
ge gewijzigd . Zo zijn er op
deze 52 grotere carburateurs
te vinden, dikke 40 mm^
Dell'Orto's, €h ging ook de
compressieverhoudin g iets
omhoog. Het vermogen
steeg hierdoor ook iets ên
wel naa r 70 pk bij 7500
toeren. Er is een startmotor
aan boord.

Nieuwe BM\ry R 80
mtldellen
Tijdens de grootste tweewie-
ler show van de wereld, de
IFMA in Keulen die half sep-
tember gehouden wordt, zal
het merk BMW twee nieuwe
800 cc modellen presenteren.
Dit zal overigens geen we-
reldschokkend nieuws wor-
den want ook dit jaar bor-
duurt het wit-blauwe merk
uit Mrinchen verder op het
oeroude boxer concept.
Er was duidelijk een manco
in het leveringsprogramma
van BMW want behoudens
de R 80 G/S, de off the
road, was er in die klasse
geen machine voor de meer
toergerichte klant te vinden.
ln 1983 is die er dus wel
waarbij die toerist kan kie-
zen uit twee pure wegmodel-
len. De BMW R 80 RT, de
typebenaming zegt het al,
zal gericht zijn op de groot-
toerist en is dus uitgevoerd
met de bekende RT toerkuip.
Overigens heeft BMW dit
model zonder overmatige
moeite verkregen want men
heeft simpelweg het 800 cc
blok gehangen in het rijwiel-
gedeelte van de R 100 RT.
De tweede 800 cc'er voor
puur weggebruik van dit
merk wordt de R 80 ST en
dit is een wat kalere uitvoe-
ring waarbij veel onderdelen
gebruikt zijn van de R 80 G/S.
Zo is er bij deze ST bijvoor-

beeld ook de monolever ach-
tervering te vinden en is er
ook de twee-in-een uitlaat.
Natuurlijk heeft men wel het
uiterlijk aangepast aan uit-
sluitend weggebruik, waar-
voor en nieuwe zijdeksels,
een andere buddy, het in-
strumentarium van de R 65
en iets kortere veerwegen
kwamen. Overigens schijnt
BMW ook hard te werken
aan de viercilinder. Een ma-
chine waarover de nodige
geruchten in de motorwereld
de ronde doen. Zoals het
er nu uitziet wordt het een
1000 cc'er waarbij de vier-
cilinder met de krukas in
de lengterichting van het
frame wordt opgehangen.
De keuringseisen van met
name Amerika maakten wa-
terkoeling noodzakelijk en
het voeden van het blok
wordt verzorgd door een
Bosch L-Jetronic inspuitsys-
teem. De viercilinder moet
goed zijn voor een pk of ne-
gentig en het gewicht zal
onder de 240 kilo uitkomen.
BMW zal de viercilinder in
drie uitvoeringen op de
markt brengen, als een spor-
tieve RS, als een toer RT
en als een standaard versie.
Wanneer dat echter zal zijn
is nog niet bekend. Het ziet
er in ieder geval niet naar
uit dat de mensen uit Mtin-
chen tijdens de IFMA al ko-
men met dit echte nieuws
van BMW.
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Oostbloknieuws...
Wie denkt dat de Tjechische
en Oostduitse motorfabrie-
ken niet in staat zijn techni-
sche hoogstandjes te ont-
wikkelen slaat de plank vèr
mis. Dat is vooral te zien in
de wedstrijdsport, waar men
toch tot verrassende resulta-
ten komt met vaak gewoon
moderne constructies . Zo
kwam er trouwens vooral uit
de Jawa hoek een zeer groot
aantal patenten en vindingen
die ook in de rest van Euro-
pa en in Japan gretig ge-
bruikt worden.
Wat voorbeelden van novi-
teiten achter het ijzeren gor-
dijn, gedeeltelijk zaken die
we bij Greenib in Sassen-
heim mochten aantref-
fen . De nieuwe CZ 250 is
uitgerust met een aanzienlijk
verbeterde voorpartij, waarin
een nieuwe vork, ander in-
strumentarium en een nieu-
we naaf voor meer comfort
moeten zorgen.
Voor een zeer bescheiden
bedrag is er een geheel ver-
nieuwd Velorex zijspan. Be-
langrijkste wijzigingen daar-
aan zijn een nieuwe band,
grotere instap, bagagerekje,
handgreep voorin en een
nieuwe stoel en binnenbekle-
ding voor de polyester bak.
Wie het wieltje vervangt
door een net gegoten exem-
plaar heeft in de nieuwe Ve-
lorex een keurig zijspan.
De bekende CZ-fabriek in
Strakonice maakt de cros-
sers van CZ. Een bericht
meldt dat de fabriek de'82
versies als een soort proef-

bank voor de wegfietsen ge-
bruikt. Als dat zo is hebben
we nog wat te verwachten,
want de 125 ziet er werkelijk
schitterend uit !

De 250 bleef vrijwel gelijk,
maar kreeg een opmerkelijk
set voor en achter 'schokkers'
mee. Achter? Een geheel in-
stelbare Pro-link (zoals zij
zelf toegeven niet ongelijk
aan het Honda systeem) met
een veerweg van 320 mm en
voor een vork met 300 mm
veerweg.
De 125 crosser is werkelijk
een technische beschrijving
waard. De watergekoelde
125-er heeft een boring en
slag van 55 en 51 .6 ffiffi,
compressie 1:14 en een ver-
mogen van 23.5 tot 25 kW
(32-3a pk) bij 11000 toeren.
Er zit een gietijzeren cilinder-
bus in en het carter is van
een magnesiumlegering. De
zuiger heeft één 1.4 mm dik-
ke veer. ln de inlaat zit een
membraan. De mikuni carbu-
rateur heeft een doorlaat van
36 of 38 mm.
De voorvork kan of een 270
of een 300 mm exemplaar
zijn en achter zit een zelf
ontwikkelde monoshock met
de gigantische veerweg van

. 350 mm!
Het grootste probleem? De
kettingspanning.
Voor het voorwiel werkt men
aan een 200 mm schijfrem.
Grondspeling 430 mm, wiel-
basis 1460 mm of 1510 ffiffi,
gewicht onder de 92 kilo.
Met deze fiets hoopt men
weer op GP-niveau mee te
kunnen.
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MZ, CZ en Jawa zijn daarvan de
grootste representanten, merken
die het al tientallen jaren volhou-
den om (ondanks een ietwat laat-
dunkende blik van menig motor-
rijder op een dikke Japanner met
alle paarden, toeters en bellen)
lustig tweetaktend meneer of me-
vrouw X te vervoeren van A naar
B en liefst terug. Dat dat niet ge-

RIJDEN MET
JAWA

Er zijn motorrijders en motorrijders. Toerrijders,
zoef-de-hoek-om-rijders, Kenny Roberts in de
dop, rechtuit rijders en onder nog veel meer

andere ook . . de rustige woon-werk rijders.
Vooral binnen die groep tref je vaak de wat
kleinere fietsen, de 'economy' versies en de

Oostblok motorer-l .

in het oosten zo om zit te spr
gen. Maar goed, de vraag nÍ

dollars heeft kennelijk een heil:

me invloed op de ons vergun
Jawa's en daarom togen we e€

naar Sassenheim om een proef
je te maken op de nieuwste Ja,

350 oilmaster.

Motor
Het zal geen opschudding vero
zaken wanneer we vaststellen <

er motorisch weinig nieuws ont
de zon is, sterker nog: dat er gé

verschil is met vroeger, behc

dens de toepassing van drie Fl
lagers voor de krukas. 'Zelf ge

verd', aldus de Nederlandse i

porteur. ln het algemeen mag
dus stellen dat er aan de 350
genlijk weinig mis kan gaan. St
ten doet hij prima. Vlottert
schakelpedaal achteruitklaPP
eh, trap, daar loopt hij met €

vrij traag tweetaktgeluid. t
wordt veroorzaakt door het v

zware vliegwiel in de krukas.
Het schakelen verlooPt wat k

kerig, maar na een korte gew(

ning altijd exact. Ook weer e\
wennen is het feit dat het scl

kelpedaal gelijk ook ontkoPPr
zodat je zonder de handgre
kunt schakelen als je wilt. APa

Ja. Nuttig?
Terugschakelen vraagt vboral r
twee naar één wat voorzichl
heid.

paard gaat met beestachtige
prestaties en gruwelijke boch-
tensnelheden behoeft verder
geen uitleg. Daar zijn ze niet
voor. Jawa's, MZ's en CZ's zijn er
in eerste instantie om in giganti-
sche aantallen weggezet te wor-
den onder de weinig eisende (of
weinig gegunde, dat kan alleen
een insider beoordelen) motorrij-
der achter het ijzeren vitrage. Pas
daarna, róim daarna komen de
eisen van de Europeaan die aan
de andere zijde van de ijzeren
zonnewering woont. Een niet ge-
ringe behoefte aan buitenlandse
valuta echter heeft toch de nodi-
ge invloed op Jawa technici,
want reken maar heus dat het
niet aan kennis ontbreekt. Zo za-
gen we onlangs in een 'Oostblok-
blad' een werkelijk schitterende
CZ viertakt twin met bovenlig-
gende nokkenassen en zelfs ge-
goten wielen. Een fiets die, aldus
de technici, misschien wel komt
maar dan heus niet omdat men er



Verbeterde
dashboard,

schakelaars,
grotere tank.

ander

De acceleratie staat op een ni-
veau dat je zou kunnen vergelij-
ken met een 175 of 200 'Japan-
ner'. Het toerental ligt echter
steeds onder de 5000.
Als top kwamen we tot 120 á 125
km per uur. Kruisen bij 110 tot
115 gaat goed, waarmee de Jawa
als één van die woon-werk fiets-
jes ook wel geschikt is voor de
grote weg. Opmerkelijk en prima
detail is de ingesloten ketting
naar het achterwiel, zeer goed
voor de levensduur.

Remmen
Als remmen beschikt de 350 over
twee trommels, achter een wat
happerige trommel die via een
fors pedaal toch wel redelijk remt.
Een,tweede aansluiting aan de
rem verraadt dat de Jawa makke-
lijk voor zijspangebruik om te
bouwen is. Vóór kwam er een
nieuwe kabel, die de bediening
aanzienlijk verbetert. Een geknikt
handle (á la Magura) zorgt ervoor
dat de voortrommel weliswaar
geen hoogstandje is, maar er best
mee door kan. Totale vertraging
is redelijk tot goed.

Weggedrag
Zoals gezegd: de oilmaster kan
zich niet meten met een Ducati
op stuurgebied. Toch bleek het
weggedrag ook weer voldoende
goed voor de beperkte mogelijk-
heden van de machine. We zou-
den zelf eens denken aan een set-
je andere banden, want de rub-
berworsten zijn matig. Voorzien
van 'echte' banden kon het stu-
ren van de natuurlijk lichte (160

kg) fiets best eens geweldig mee-
vallen. Het karakter van de stuur-
geometrie is namelijk niet ver-
keerd.

Vering
Ook de vering staat op redelijk ni-
veau. Voor is dat een goede 150
mm die wat licht gedempt is. lets
dikkere olie zou wonderen kun-
nen verrichten.
Achter is de recht-toe-recht-aan
vering voorzien van een ver-

MV -17 t82

chroomd verenpaar. De veerweg
is 90 mm en de praktijk wijst uit
dat dat wat te kort is.
Om de voorvork vinden we twee
afdichtingshoezen en de koplamp-
' pa rtij is n u ln ru bber opgeha ngen
en weg klapbaar.

zit
Een nieuwe buddy siert de Jawa.
Deze is wat aan de harde kant,
maar beslist niet verkeerd. Mede
door de ontspannen zithouding
(vrij rechtopl en de nu eindelijk
eens van normaal rubber vervaar-
digde handrubbers is dit model'.
Jawa weer meer geschikt voor
middenlange ritten. 'r

ln de loop van '82 verhuisden de
voetsteunen van de motorbouten
naar speciale framelippen. ln on-
ze testfiets was dat nog niet zo,
maar we horen dat de motortril-
lingen (die bij hogere toerentallen

Even wennen: schakelpedaal is
kickstarter, let op zijspanbevesti-
gingspunten en extra remaanslui-
ting.

voelbaar zijn) daardoor veel min-
der doorkomen.

Bedieningsgemak
De Jawatechnici hebben zich in-
gespannen om de bediening wat
te verbeteren. Nieuwe schake-
laars, een nieuwe tellerpartij, di-
verse controlelampjes en door het
achter elkaar plaatsen van de bo-
bines een extra 1,8 liter benzine
(7.8 totaal) brachten de bedie-
ning weer wat dichter bij ons nor-
male niveau. Ook hier dus: rede-
rijk.

Conclusie
De Jawa 350 Oilmaster is een
fiets met een karakter dat je moet
liggen. Geen groottoerist, geen
snelle jongen, geen luxe en tiere-
lantijnen ook. Wél jarenlang func-
tioneel vervoer voor heel weinig
geld. De Jawa technici hebben
veel meer in hun mars, dat staat
buiten diskussie, maar je kunt je
afvragen of zo'n (bijna) compro-
misloze en oerdegelijke twin in-
derdaad niet zijn plaats verdiend.
Er zijn nog steêds véél liefhebbers
die al die nokkenassen en kleppen
niet zo nodig hoeven. Het zou
echter leuk zijn wanneer er een
fiets naast stond met wat tech-
nieken van de '82 crossers, want
in Oostblok publicaties zagen we
bijvoorbeeld een schitterend e CZ
met waterkoeling en unitrak. Wie
weet?

Een van de eerste oilmasters, toch
weer een heel verschil.

ROB VAN GINNEKËN
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Een dergelijke uitnodiging
krijg je niet rechtstreeks van
de JAWA fabrieken, omdat
die geen (handels)betrekkin-
gen met het buitenland mo-
gen onderhouden. Dat loopt
allemaal via een overheids-
handelsonderneming, die uit-
sluitend technische produc-
ten in het buitenland aan de
man probeert te brengen.
Om naar die potentiële bui-
tenlandse klant indruk te
maken heeft men aan de
oevers van de Moldau een 130
meter hoog gebouw uit de
grond gestampt, waarop de
blauwe letters MOTOKOV zijn
bevestigd. Wil je dus iets
tech nisch weten over een
Tsjechisch product, dan kom
je altijd bij dit overheidsappa-
raat terecht. Hier ligt dan ook
direct het begin van een klu-
wen ambtelijke wol, di,e bin-
nen de kortste ogenblikken al
in de war begint te geraken.
Ons 'hartelijk welkom' was
gedaan door D. Mosovsky,
maar die bleek op de af -

gesproken tijd niet in het ge-
bouw aanwezig te zijn. Hoe
de reseptioniste, die niet zo
lang geleden nog aan vrij
worstelen moet hebben ge-
daan gezien haar omvang, dat
zo snel kon weten is me een
raadsel. Voor het zelfde geld
had onze gastheer zich ergens
in het'gebouw verstopt. 'Mor-
genochtend zou het de invi-
teur beter schikken', werd
ons in vloeiend Engels ver-
teld. De volgende morgen
was er geen D. Mosovsky.
Tot overmaat van ramp is die
naam in Tsjecho net zo ge-
woon als'Jansen'bij ons.
"s Middags misschien'. ln-
derdaad, om half drie verwel-
komden twee marionetten
van Mosovsky ons met de uit-
eindelijke mededeling dat het
nu toch al te laat was, omdat
de ploegen in de fabriek net
gingen wisselen en het dus
wat onrustig was. ln ieder ge-
val werd er op dat tijdstip wei-
nig geproduceerd. Volgens
mijn Tsjechische gids (die zijn
afkomst niet liet blijken) wa-
ren beide heren verrast, dat er
twee journalisten waren. Dat

moesten ze eerst met h u n
baas bespreken. Bovendien
waren ze met z'n tweeën ge-
komen omdat de één de an-
der in de gaten moet houden
wat betreft technische mede-
delingen . De volgende och-
tend stonden we om half ze-
ven op de MOTOKOV-stoep.
Keurig in het pak meldden de
twee gidsen zich. Toen we
hu n vertelden dat ons vlieg-
tuig reeds om 13.00 uur ver-
trok, keken ze verbaasd.
Daar konden zij niets aan
doen ! Dat hadden we immers
zelf afgesproken. Omdat het
nu toch eenmaal za was
moesten we maar snel op-
schieten Een typisch
voorbeeld van omgekeerde
bewijsvoering.
Van een goede kennis had ik
gehoord dat de meest interes-
sante afdeling van de JAWA-
fabriek in Praag zelf ligt. Op

de derde etage van het oude
gebouw worden de wedstrijd-
machines ontwikkeld. Op
mijn vraag of we daar een
kijkje konden nemen, reageer-
den beide gastheren ver-
schrikt. 'Daar is ons bezoek
niet aangemeld. U moet naar
Tynci (Tinec) omdat men u

daa r verwacht', was het
dwingende advies. Later 4ou
me duidelijk worden waarom.
De fabriek in Tynci is naar
Tsjechische normen vrij mo-
dern, terwijl de andere pro-
ductie bedrijven aan de mini-
male eisen van de arbeidsin-
spektie nauwelijks getoetst
kunnen worden.
Nadat onze passen en visa (ik
werd erop geattendeerd dat
diezelfde dag mijn visum af-
liep) door een portier, voor-
zien van een pistool naast zijn
kruis en een snelvuurgeweer
om de schouder, waren ge-

controleerd, konden we in ,

groot 'vreemdelingenbc
worden bijgeschreven.
Door een interngids wer(
we langs een meterslal
prikklok naar het bureau ,

de handelsdirekteur gelr
Die op zijn beurt onmidde
een kantoor vrijschreeuw
omdat hij er eindelijk wel er

in wilde (althans volgens
vertaling van mijn Tsjechisr
gids). Aanvankelijk kon
officiële papier, waarop
toestemming van Motol
stond, niet worden gevr

den. Toen dat boven w€
kwam, liep handelsdirect
Zizala. als een bandrocol'
af:
'De JAWA-motorenfabr
stamt uit 1929. Toen was l

Janecek, die aanvankelijk
wapenontwerper vele patr
ten had verworven, eh \
Wanderer een licentie kor
om motorfietsen te gaan v
vaardigen. De namen van h

de heren zijn dan ook nog
ons produ kt terug te vinc
JA nicek en WA nderer.
fabriek is natuurlijk veel (

der. Die stamt uit 1920 en
daarvoor als textielbedrijf 
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bruikt. Bij de JAWA fbbriek
werken in totaal zo'n 3(
mensen. Niet alleen hier
Tynci, maar verspreid o''

een groot aantal kleinere tr
leveringsbedrijven, die alle
het JAWA concern behore
De hoofdmoot van de fabri
wordt nog steeds gevorr
door de wegmotoren" Zoak
straks zult zien werken êr vr

vrouwen in ons bedrijf. Mt
dan 50o/o zelfs" Natuur
heeft dit een reden. Vrouw
kunnen nu eenrnaal meer
beter werken dan mann(
Met name dat 'meer werkr
is belangrijk, omdat we on
planningen moeten halen',
dus een trotse Zizala vanac
ter zijn bureau. Later zou t

blijken dat nergens in de
briek de planning werd S

haald of dat ie bewust \
achter werd gezet om de i

beiders maar aan te spor
om meer te produceren. \
grote'raden van avontu
werd de stand van zaken
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Jawa: technisch vernuft

door een socialistische bril

Slechts zelden staat het Tsjechische
controleapparaat toe dat een journalist uit 'het

vrije westen' tot in de gaarkeuken van de JAWA-
fabrieken wordt toegelaten. Het heeft dan ook

heel wat telexpapier en mooie Nederlandse
postzegels (het lijkt wel of iedere Tsjech filatelist
is) gekost, alvorens we een flinterdun papiertje
van MOTOKOV kregen, waarop stond dat we

'van harte welkom waren'.

Na eindmont"t" worden de complete motoren van de band

naar een kleinà t""ttuimte verreden' Ondertussen vindt ook

van de seat Plaats.

getakeld en
de montage
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hele dag aan de werknemers
meegedeeld. Voeg daarbij alle
socialistische kreten, die zelfs
tot op het toilet worden door-
gevoerd, en je creëert een
werksituatie die tot steeds
grotere produktie zou moeten
leiden. ln de JAwA-fabrieken
blijkt dit maar gedeeltelijk
waar te zijn. Ofschoon de
grote galerij van de beste wer-
kers van de maand bij de in-
gang van de fabriek het te-
gendeel probeert aan te to-
nen.
Als je je werkelijk het vuur uit
de sloffen hebt gelopen, heb
je kans dat een soort onderne-
mersraad beslu it je een
maandlang 'op te hangen'. Je
moet dan wel bereid zijn om
op de f oto gezet te worden
met een gezicht of je het in je
broek doet. Niet lachen dus,
want vrolijke werknemers zijn
er maar weinig, 'Wel tevre-
den' , zegt Zizala'en men be-
seft dat men zich in moet zet-
ten voor de economie van
Tsjechoslowakije. Een van de
manieren om vreemde valuta
binnen te krijgen is export te
bedrijven.'
ln de planafdeling (of is het
een overblijflokaal?) hangt
een wereldkaart, waarop met
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grote lijnen staat aangegeven
naar welke landen men expor-
teert. Het zal je niet verwon-

' deren dat R usla nd een g rote
klant is, maar ook Hongarije,
Egypte, Bolivia en zelfs Enge-
land en Amerika laten een
goede indruk achter.
ln totaal gaat 90o/o van de pro-
duktie naar het buitenland.
Die produktie op zich vormt
zo'n 400 eenheden per dag
maximaal.
'Natuurlijk is dat ook afhanke-
lijk van de toeleveringsattribu-
ten. Maar over het algemeen
halen we toch wel za'n 360
eenheden' , zegt de handelsdi-
rekteur. Wat dat toeleveren
betreft. JAWA maakt alles
zelf. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat het in één fabriek
gebeurt. Zo is er bijvoorbeeld
nog een eigen smederij, die
door een eigen electriciteits-
voorziening draaiende wordt
gehouden. Bij dat toeleveren
wil de planning nog wel eens
falen. Zo stonden er bv. on-
der de blanke hemel in weer
en wind honderden motor-
blokken, die wel aangevoerd,
maar nog niet ingebouwd
konden worden.
Met het ijzer waaruit de spat-
borden werden gestansd was
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Op de rollenbank in de kleine test ruimte mocht ik één van de eerste oi
masters voor de russische markt testen

het al hetzelfde liedje. Met
een vluchtig 'dat is niet onze
verantwoording' wuifde Ziza-
la deze plannings blunder het
fabrieksterrein af.
De werknemers(sters) die in
de 4 verdiepingen hoge fa-
briek werken, dragen geen fa-
briekskleding. Als je binnen-
komt waan je je echt in een
gaarkeuken, omdat dikke Ba-
boeska's in een flodderige ias-
schort achter draaibanken
staa n , terwijl de u itgeza kte
voeten door versleten gyrn-
pjes zichtbaar zijn 

"

Bi.i de spuitafdeling zag ik
zelfs een vrouw die zonder
enige ademhalingsbescher-
ming primer stond te spuiten.
Toen ik vroeg of dit niet slecht
was voor de longen kreeg ik
te horen dat Tsjech ische
vrouwen krachtig genoeg wa-
ren om dit kleine ongemak te
doorstaan. En dan te beden-
ken dat deze vrouw 5 dagen
per week van 's ochtends zes
tot 's middags half drie dit
werk stond te doen.
Over het algemeen werkt men
in twee ploegen" ln Tynci een
ochtend en een avond ploeg.
Op die rnanier is er produktie
van 's ochtends zes tot
's avonds half elf . Op het mo-

ment dat wij de fabriek be-
zochten was men bezig met
de produktie van een Oilrnas-
ter type voor de Russische
markt. Vreemd genoeg mocht
dit type in Tsjechoslowakije
zelf niet venkocht worden om-
dat er geen boordger:eed-
sc ha p in aa ngeb racht ko n
worden. lmmers op die plek
had men de tank van de oil-
rnaster geplaatst. En in Tsje-
choslowakije is het wettelijk
voorschrift om gereedschap
aan boord te hebben (soms
ook nodig ).

Een Jawa motor (350 cc) kost
in Tsjechoslowakije ongeveer
11.550 Kronen. En als je be-
denkt dat het gemiddelde
loon van de arbeider {maar
ook dat van de direktie) onge-
veer 2750 Kronen per rnaand
is dan weet je ook dat je voor
het aantal Kronen ongeveer
guldens ku nt zetten . Voor-
waar een JAWA van bijna 12
mille
'lntenessant onn trr vertellen is
dat we onlangs nog weer een
serie 250 cc motoren hebben
gemaakt voor Turkije. ln to-

taal waren het 2000 stuks. t
eencitinder model heeft zi<

door de loop der jaren her
dubbel en dwars bewezen.
de ontwikkelingslanden kor
je nog vele JAWA's teg€
van tien jaar of ouder. Wi
duurzaamheid betreft zijn v\

dan ook helemaal niet bar
voor de Japanners. Bover
dien worden die in de socii
listische landen niet ingi
voerd. lnderdaad heeft dat r

maken met bescherming va
de eigen economie,' weet Z

zala nog te melden.
Natuurlijk staan de ontwikkr
lingen ook in de JAWA-fi
brieken niet stil. leder jai
probeert men plannen vo(
het komende jaar te maker
De aansluiting met de topri
ders in de motocross is ee
beetje zoek op dit momen
En de woordvoerders erker
nen dit ook volmondig. 'O
dit moment hebben we gee
echte topri.iders. Falta is wir
selvallig en een goede mic
denvelder. Misschien het vo
gend jaar'. Over het mindr
snelle JAwA-product worc
met geen woord gerept. Wr
worden de prestaties in d
speedway en enduro met ver

ve geschilderd. En terech'
De grote wereldkaart" waarop de exportlijnen duidelijk worden gemaakt.
En dat allemaal gedaan in een periode van 5 jaar. Evenals in Rusland kent
men ook in Tsjechoslowakije een zgn. 5 jarenplanning. Dit voorbeeld is er
een van"

geliik' Het moest allemaal

rn een paar seconden sebeuËï;"*:::'.1,33át "t 
een andere van de

;ffi ,il;il en de póourtie kon niet stasneren'
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