Tekst en foto’s Floris Velthuis

Nozem
MotorBike

Doordachte
GSXR 1100 custom

Rene wilde een Japanse krachtpatser bouwen, maar

werd teleurgesteld door de beschikbare aftermarket
parts. Daarom ontwikkelde hij zelf dit bouwpakket voor
de GSXR 1100, een mix van hypermodern en retro.
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Rene
over
Rene
Favoriete motor: de volgende!
Gebruikt hem voor: rondje om de kerk
Vakantieland: alles is me goed/thuis
Eten: Flora
Dagelijks leven: ondernemer
Leukste moment: elke dag
Pijnlijkste moment: heb ik niet
Favoriete vrouw: mijn rooie draak
Houdt van: elke dag
Favoriet gereedschap: slijptol
Ochtendmens: ja
Met een miljoen: beetje van het zelfde

Rene Looijmans uit Hillegom verbouwde deze Suzuki
GSXR onder de naam ‘Nozem MotorBike’.
Een nozem is een een rebelse puber uit de jaren vijftig
en zestig, die met z’n vetkuif en leren jack rondhing
op z’n brommer voor de snackbar.
“Precies zo is het bij ons begonnen”, knikt Rene. Ook
zijn broer Henk was bij de photoshoot aanwezig en hij
vult aan: “Toen we zo’n tien jaar oud waren, waren we
al bezig met het customizen van een Mobylette, met
stickers van de kermis en een versnellingsbak die we
met touw in het frame knoopten. Een lasapparaat hadden we niet, maar het werkte wel! We zijn in 1984 nog
tweede geworden met de brommer race voor de televisieshow ‘Wie Waagt Wie Wint’. Met een gebroken
been reed Rene de race en werd daarna afgevoerd naar
het ziekenhuis!” Rene knikt en zegt: “Toen we acht-

De standaard GSXR 1100 achterbrug
lijkt in deze custom veel langer.

Rene maakte zelf deze risers.

Suzuki vering voor de swingarm.

Een cat's eye achterlicht werd
gemonteerd onder het zadel.

Rene wil ook het rem-schakelsetje gaan reproduceren.

Vette Yoshimura race-pot voor een diepe 'grunt'.
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tien waren begonnen we met het verbouwen van motoren. We zijn veel met onze choppers op pad geweest
en hebben vele avonturen beleefd. Met een Honda
chopper deden we nog als enige Jap mee aan de Moto
73 motorverkiezingen in de Arena. Daarna is het een
tijdje stil geweest rondom Nozem, maar een tijdje geleden begon het weer te kriebelen. Een hele tijd ben ik
op zoek geweest naar een custom frame voor een Japanse viercilinder, maar bijna alles is speciaal gebouwd voor Harley. Wat er wél leverbaar is, is ook
gelijk ontzettend lelijk. Dus ik dacht, dat kan ik beter!”
vertelt de perfectionist, die ondernemer is in het dagelijkse leven.

BOUWPAKKET
Na alle teleurstellingen op het gebied van aftermarket
frames, heeft Rene zijn eigen concept bedacht: een
soort kitbike. Hij wilde zelf een frame, tanks en spatborden ontwerpen, specifiek voor een Suzuki GSXR
1100. Het eindproduct moest zo kaal mogelijk worden,
in feite alleen een blok, een stuur en een set wielen. Bovendien moest retro-stijl met de moderne fighterlooks
worden verweven.
Rene: “Deze motor is een fusie van moderne kracht
met een vleugje nostalgie, want 155 pk is geen kattenpis! Ik ben gek op het maken van seriematige producten. Daarom is het hele frame en de tank in speciaal
ontwikkelde mallen opgebouwd en afgelast. Alles is
100% perfect en ik kan van deze Nozem een exact duplicaat maken, dat ga ik bewijzen! Ook aftermarket

De koplamp is het enige aftermarket onderdeel.

spatborden vind ik van teleurstellende kwaliteit. De afwerking is vaak slecht, het past niet en de radius is
nooit perfect afgestemd op het wiel. Dus ook de spatborden heb ik zelf gemaakt. Een setje brommerspatborden werden verbreed en helemaal geshaped.
Daarvan heb ik vervolgens een mal gemaakt, waarin
deze polyester spatborden zijn gemaakt. Ook deze producten kan ik dus reproduceren. In feite heb ik dus een
bouwpakket ontworpen specifiek voor de GSXR 1100!”

KRACHTPATSER
Terwijl de meeste eigenbouwers willen benadrukken
wat allemaal one-off is aan hun project, wil Rene juist
benadrukken wat er allemaal standaard is aan project
Nozem.” Hij legt uit: “Onderdelen zoals voorvork en
elektronica, daar hebben de Japanners ontelbare uren
aan ontwikkeling in zitten. Dat ga ik toch niet in mijn

Mooie geperforeerde kettingcover, gewoon standaard.

werkplaats even beter doen? Deze Nozem is een echte
krachtpatser, dus veiligheid mag niet uit het oog worden verloren. Als je aan het gas sleurt zit je in een
ogenblik op de 200 km/u. Daarom zijn de standaard
remmen gehandhaafd. Alles is pasklaar van de GSXR
1100, van de voorvork, de ECU tot aan het startrelais
toe. Alleen de koplamp is aftermarket. Ook een aantal
accessoires heb ik zelf gemaakt, zoals het rem-schakelsetje, omdat het originele niet zo mooi is. Maar dat
hoeft in feite niet. Het frame, de tank, spatborden en
het rem-schakelsetje ga ik in serie bouwen. De rest
kan dan van de donorbike worden overgezet en het geheel kan naar eigen idee worden afgewerkt en gespoten. Ik zou graag aspirant bouwers prikkelen om een
GSXR 1100 custom te bouwen op basis van mijn
bouwpakket. Ik wil er graag professioneel mee aan de
slag gaan. De toekomst zal het leren.”

Strakke eigenbouw tank met een klassiek tintje.

Bijzondere zelf bedachte spatbordophanging.

“Deze motor is een
fusie van moderne
kracht met een
vleugje nostalgie.”
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TECHNISCHE GEGEVENS: SUZUKI GSXR1100
ALGEMEEN
Eigenaar: Rene Looijmans
Bouwer: Nozemmotorbike
Bouwtijd: 24 maanden

MOTORBLOK
Merk: Suzuki GSXR1100
Cilinderinhoud: 1100
Versnellingsbak: 5-speed
Ontsteking: Cdi Denso
Carburateur: 4 stuks 40 mm Mikuni
Luchtfilter: 2 stuks Oval K&N
Uitlaat:Yoshimura

Remmen: 2X 360mm schijf, 2X 6-zuiger remklauwen
Voorvork: Upside down.
Stuur: Nozemmotorbike
Risers: Nozemmotorbike
Koplamp: Aftermarket
Voorspatbord: Nozemmotorbike
Spatbordmontage: Nozemmotorbike

FRAME
Merk/type: Nozemmotorbike
GSXR1100W
Bouwjaar: 2008

ACHTERZIJDE

VOORZIJDE
Voorwiel: 3-spaaks
Band: 17/110

Achterwiel: 3-spaaks
Band: 17/190

Remmen: 1 schijf/ 220mm.
Achterspatbord: Nozemmotorbike
Achterlicht:Nozemmotorbike
Spatbordmontage: Nozemmotorbike

ACCESSOIRES
Accumontage: Nozemmotorbike
Controls: Nozemmotorbike
Benzinetanks: Nozemmotorbike
Zadel: Nozemmotorbike
Elektronica: GSXR1100/Nozemmotorbike

SPUITWERK
Kleur: Satanzwart/ Stormgrijs
Pinstripe/logo: Cristalzilver
Spuiter: Nozemmotorbike
www.nozemmotorbike.com

PERFECTIONIST
Zelden heb ik zo’n enthousiaste eigenbouwer gesproken
als Rene. Elk boutje en schroefje wordt uitvoerig besproken en over alles is nagedacht. Heel zorgvuldig formuleert
Rene zijn verhaal om te benadrukken hoe groot zijn passie voor motorfietsen is. Net of een blik op zijn perfecte
Nozem al niet genoeg zegt? Rene: “Dit is geen hobby
meer, maar echt een passie. Ik heb veel geleerd tijdens het
bouwen van dit project en het smaakt naar meer! Maar
liefst 2.500 uur, verdeeld over twee jaar, heb ik aan de
Rene maakte zelf een frame jig,
speciaal voor de GSXR 1100.

“Dit is geen hobby
meer, maar echt
een passie.”
Van schuim werd een dummy tank gemaakt.

De tank werd in mallen perfect afgelast.

Eigenbouw rem-schakelsetje volgens doordacht concept.
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Suzuki GSXR 1100, een echte krachtpatser.

motor gewerkt. Elk onderdeeltje is op papier ontworpen
en in CAD omgezet zodat het CNC gelasert kon worden.
Het nieuwe frame is gebouwd van sterk staal en is dankzij het minimale design even zwaar als het originele aluminium frame, 17 kilo. De voorvork is iets onderuit gezet
en het frame is 125 mm gestretcht. De originele GSXR
1100 achterbrug past hier perfect in. Als het einde in zicht
is, dan ga je er nog meer energie in steken. Maar als je
klaar bent, dan weet je geen raad meer met al die vrije tijd.
Tja, dan ga je maar een tweede maken,” lacht Rene.

