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In deze InFourMail
Van de voorzitter
ALV 2018 en treffen
Van het Fourum
Agenda
Verschillen CB 500 door de jaren heen
Van de voorzitter
We gaan in een week tijd van -17 graden gevoelstemperatuur naar een
gevoelstemperatuur die geschikt is om op een terras te zitten met een gele
rakker in de hand en de zon op je bol.
Het jeukt, het kriebelt, de rechterhand wordt onrustig, CB staat te bokken in de
stalling en het baasje wordt er ongeduldig van.
Tijd dat de restanten van het pekelbad verdwijnen. Haringen in het zout,
rolmopsen ook. Een CB niet. Het kan wel, maar zonder die prut op de weg is
het toch een stuk lekkerder. En warmer vaak...
Kortom, de voortekenen van het aanstaande motorseizoen zijn volop aanwezig
en we hebben er weer zin in!
Tot snel,
Eric
ALV 2018 en treffen
Vorig jaar hebben we de ALV gecombineerd met een feestje ter ere van het 12
1/2 jaar bestaan van de club. Dit is in zulke goede aarde gevallen dat we het dit
jaar op veler verzoek dunnetjes over gaan doen, een reden voor een treffen is
makkelijk te vinden en tradities zijn er om geboren te worden
De ALV is inclusief lunch en dat kost (natuurlijk!) niets.
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een samenvatting van de belangrijkste zaken, meer
Issues
informatie vind je op het Fourum: ALV en treffen 2018.
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Wanneer?
1 t/m zondag 3 juni 2018.
Wat gaan we doen?
Net als vorig jaar op de motorvriendelijke camping Costa del Zeumeren in
Voorthuizen, die is voor iedereen in Nederland goed te bereiken en de
beheerder ziet ons graag weer – zeggen ze.
Er zijn 3 smaken:
1) Alleen ALV, lunch en toertocht. Dat kost je niets!
2) ALV, lunch, toertocht en BBQ met drinken €15
3) Hele weekend met alles wat in optie 2 zit en overnachting €25 Ontbijt op
zondagmorgen kost €5
Wij hebben het groepsterrein (Het Kippenhok) besproken en willen dan ook
zoveel mogelijk bij elkaar blijven staan, hier staan al tentjes. Je mag met je
eventuele eigen trekkerstentje hier staan (maar waarom moeilijk doen als er al
een tent voor je wordt neergezet en later afgebroken?).
Let op: er zijn maximaal 30 overnachtingsplekken op het groepsterrein (15
kant-en-klare tentjes), dus wees er snel bij!!! Er is ook plaats voor eventuele
campers of extra tentjes. Stroom is aanwezig maar is voor eigen rekening
(€2,50), evenals douchen (muntje €0,50). Mocht je niet in een trekkerstentje
willen overnachten, dan kun je er ook voor kiezen om in 1 van de 2 blokhutten
te slapen. Die zijn ingericht voor 5 personen en staan vlakbij het groepsterrein
waar wij staan, ze hebben een klein keukentje, maar geen sanitair. De kosten
van de blokhut zijn voor eigen rekening, deze dien je zelf te reserveren via
Costa del Zeumeren. Je zou er ook voor kunnen kiezen om dit samen met
clubleden te doen. Ook kun je in de omgeving terecht in een hotel of B&B, dat
is ook op eigen kosten en zelf regelen.
Praktisch
Verzamelen 2 juni vanaf 10:00 uur, we wachten jullie al op. Er is de volgende
globale planning, onder voorbehoud:
Zaterdag 2 juni
- Ontvangst en plekje zoeken (van 10:00 tot 12:00)
- Lunch
- Kopje koffie + ALV
- Toertocht
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Zondag 3 juni
- Wakker worden
- Ontbijten
- Boel opbreken en naar huis (12:00 uiterlijk)
- Uitrusten
Meld je aan via het forum, of gebruik onderstaande link!
https://goo.gl/forms/y53uzosxWNmW3mSy2
LET OP
Wij moeten vooraf zaken reserveren en kosten maken (drinken, BBQ, enz). Als
je je aanmeldt dan is dat definitief en dien je ook de vergoeding (€25 hele
weekend, €15 alleen zaterdag mét BBQ, hapje drankje 's avonds) over te
maken naar onze penningmeester. Albert wordt daar altijd heel blij van
Betaald is betaald, ook als je niet komt.
Van het Fourum
CR750 Dick Mann replica
Drielanden 2018
Even voorstellen een trotse bezitter van een cb400f
Agenda
Er staat veel op de agenda, hier een bloemlezing uit de evenementen:
April 2018: sleutelcafé Zuid, Kitty Verbeek
2 juni 2018: ALV en treffen, Costa del Zeumeren
Juni 2018: sleutelcafé Midden, Albert Beukers
Juli 2018: sleutelcafé Noord, Albert de Groot
Verschillen CB 500 door de jaren heen
Ben Wencker heeft een overzicht gemaakt van de verschillen in de CB 500
door de jaren heen. Interessante materie!
In de loop der jaren werd de CB500 gebouwd in drie verschillende versies,
namelijk de CB500 en CB500-K1-K2, het eerste model wordt voor het gemak
ook wel aangeduid als CB500-K0.
Voor de volledigheid moet worden vermeld dat er ook een vierde model
bestaan heeft, nm CB500-K3, herkenbaar aan het embleem 500K op de
zijdeksels en de bovenkant van de tank, in plaats van de klassieke chromen
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dop heeft deze een rechthoekige uitsparing als bij de 550. Over dit model is
Past Issues
weinig bekend omdat hij hier niet geleverd werd en er al een opvolger was in
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de vorm van de CB550.
We beperken ons hier dus tot de K0, K1 en K2
De onderdelen van alle 3 de varianten zijn vrijwel altijd uitwisselbaar en dat is
de afgelopen 30 jaar dan ook ongetwijfeld wel eens gebeurt.
Voor aankoop van een CB500 of een perfecte restauratie is het daarom dan
ook van belang om de verschillen te weten en te herkennen om uiteindelijk een
zo origineel mogelijke motor te krijgen.
De eerste stap is om het exacte bouwjaar vast te stellen en niet uit te gaan van
de datum van kenteken uitgifte. Het beste is dit te doen met het frame nummer
en de tabel elders op deze site.
Eenmaal het juiste bouwjaar en type vastgesteld dan kun je dmv de `partslist`
controleren op juistheid van onderdelen.
Een aantal kenmerken zijn optisch en al vrij duidelijk herkenbaar mits je ze
weet.
Hieronder een paar foto’s. De K0-1 word als eerste getoond, de K2 als tweede
Stuurbediening links

Stuurbediening rechts

Dashbord
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Handvaten

Rem pomp

Tellers

Spiegels

Lampoor

Knipperlicht zoemer
K2

Tank
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Benzine kraan

Zadel

Embleem

Grabrail

Knipperlicht steun achter

Kickstarter

Voetsteunen
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Zadelslot en pen K0

Zadelslot en pen K1 en K2

Electra grondplaat
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