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SPS-klant wil meer dan opgeleukte Harley

American Chopper op Discovery Channel. De zware jongens van Orange County Chop-

pers stampen in no time een glimmende tweewieler uit de grond. Het programma

had ook in Geertruidenberg opgenomen kunnen worden. De kijker zou meer geduld

moeten hebben, maar het resultaat…! Wat Discovery niet lukte, kreeg ATC-afdeling

Midden Brabant wel voor elkaar, een inkijkje in het exclusieve heiligdom van Special

Parts Supply!

Al buiten adem je de onvervalste
choppersfeer. Special Parts Supply
is gehuisvest in een monument van
vergane industriële glorie. Vroeger
huisde hier de Technische Dienst
van de Amercentrale. Tegenwoor-

Passie voor de
custom chopper

dig kom je binnen in de ‘vuile
ruimte’. Hier lassen, stralen, slij-
pen en draaien Erick Martens, zijn
broer Johan en hun vriend Olaf
aan zeer bijzondere tweewielers in
wording.

Boven is de winkel. Daar, tussen de
meest extreme bikes, ontvangen de
drie hun klanten. Wie dat zijn?
“Natuurlijk Hells Angels en vrije
jongens, maar ook ambtenaren,
doktoren en advocaten. Eigenlijk

iedereen die zijn ideeën over de
perfecte custombike waar wil
maken en geen genoegen neemt
met een opgeleukte Harley-David-
son”, zegt Erick Martens.
Vanavond geen Hells Angels en
doktoren in de winkel, maar de au-
totechnici van ATC Midden Bra-
bant. Nadat ze zich een kwartiertje
vergaapt hebben aan de machtige
V2’s, de meterslange voorvorken,
de fraai bewerkte uitlaten en het
magistrale spuitwerk, neemt Erick
Martens het woord: “Custom bete-
kent naar wens. Eerste vraag
daarom: wat wil de klant? Wil hij
puur show of gaat hij ook woon-
werkverkeer met de motor doen?
In het eerste geval probeer je echt
alles weg te werken. Je maakt de
motor optisch zo kaal mogelijk. In
het tweede geval wil je ook gemak-
kelijk een gebroken gaskabel kun-
nen vervangen. En ja, dan loopt hij
dus wel buitenlangs.”

Canadees frame
Zijn de wensen van de klant in
beeld, dan maakt Martens, of een
van zijn beide collega’s, een teke-
ning en bepaalt hij in overleg met
de klant precies uit welke onderde-

Op en top chopper, extreem laag,
hardtail-look, en sierlijke maar on-
gedempte uitlaten.
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len de motor wordt opgebouwd.
Daarna kan de bouw beginnen.
Tenminste, als de klant eerst een
aanbetaling van al gauw zo’n slor-
dige 15.000 euro doet: “We bouwen
niet meer dan zo’n 12 motoren per
jaar. De bouwtijd is vaak zes tot
acht maanden. Als we alles moeten
voorfinancieren gaan we failliet”.
Goed, eerst het geld, dan aan de
gang. De bouw begint met een op
maat gemaakt frame. “Vroeger
haalden we dat uit Engeland. Daar
zat een kleine framebouwer die
alles kon maken wat wij konden
bedenken. In topkwaliteit! Maar
die man werd oud en we kregen
problemen met levertijd en kwali-
teit. Dus gingen we zelf frames
bouwen. Geen goed idee. Een top-
frame bouwen is echt zeer arbeids-
intensief.”
Inmiddels komen de SPS-frames
van een Canadese framebouwer:
“Een veel groter bedrijf. Ze bouwen
frames in ploegendienst. Toch
maken ze alles wat wij vragen. En
de kwaliteit is zeker zo goed als

van de Engelse framebouwer, onge-
looflijk!”

Te japans 
Is het frame eenmaal binnen, dan
gaat het naar het regionale keu-
ringstation van de RDW. Daar wor-
den lassen en materiaal gekeurd en
krijgt het frame een nummer.
Dan begint de opbouw. Soms komt
het motorblok compleet van Harley-
Davidson. Maar zijn de eisen hoger

en is het budget groter, dan kan hij
ook volledig uit losse ‘perfor-
mance’-onderdelen worden opge-
bouwd. Zo bouwt SPS V2’s met 2,5
liter cilinderinhoud. “Dat maakt
serieus lawaai, rijdt heel bruut en
het stampt. Je vullingen trillen uit
je kiezen”, weet Martens. Van hem
mag het best iets minder, maar er
zijn grenzen. Het moderne Harley
Twin Cam-blok, met benzine-injec-
tie en balansassen is het andere ui-
terste “Vind ik te Japans. Zo’n ding
moet wel rammelen onder je reet.”
De traditionele Harley-blokken
hebben een losse versnellingsbak,
die achter de motor ligt en wordt
aangedreven door een primaire
riem aan de linkerkant. “Die con-
structie geeft lengte in de motor en
dat heb je nodig bij een Chopper”,
legt Martens uit. Maar het stelt de
bouwers van extreme bikes ook
voor problemen: “Klanten eisen
steeds meer breedte in de achter-
band. Harley-Davidson levert origi-
neel tot 130 mm breed, wij gaan al
tot 300. Met zo’n band wil een

“Erick, ik wil een trike. Wat hij kost maakt niet uit, maar één ding: als ik er
mee naar een show ga, moet het prijs zijn.” Nou dat kan. Let op het stuur: he-
lemaal kaal. Remmen en koppelen gaat met de voeten, schakelen met de lin-
kerhand. En ja, in de achteras is een differentieel opgenomen.

De vuile werkplaats is helemaal in
stijl, met vooral oude en simpele ma-
chines. Custombouw komt aan op
traditioneel vakmanschap.

Product uit de ‘vuile
ruimte’: een olietankje
dat naadloos in het
frame opgaat.

Vork, rem en aandrijving naar rechts en een hele
vette achterband. Dat geeft links perfect zicht in
het megadure open wiel.

Hoe maak je de perfecte brandstof-
tank voor een extra lage en extra
lange bike met reusachtige 1.7 liter
V2? Je deelt een bestaande tank op in
twee delen, neemt er een hap uit voor
de cilinderkop, maakt er gaten in
waar de luchtkelken doorheen steken
en stretched de tank zodat hij perfect
op het lange frame past. Het neemt
wat tijd, maar dan heb je ook wat.

Niet direct een beauty, deze SPS-
bike. “Klopt, maar met die knipper-
lichtjes en dat beschaafde uitlaatje
komt ie wel door de keuring.”
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motor het liefst alleen rechtdoor,
maar houd je ook de secundaire
aandrijving aan de linkerkant, dan
wordt een bocht naar rechts zo
goed als onmogelijk. Daarom ver-
plaatsen wij de secundaire aandrij-
ving dan naar rechts.”
Die oplossing maakt de motor
duurder, maar biedt behalve de
verbeterde rijeigenschappen nog
een voordeel: “Als we een frame
met een eenzijdige achtervork ge-
bruiken en we verplaatsen ook de
rem naar rechts, dan blijft het wiel
aan de linkerkant helemaal open.
En als je een CNC-gefreesd setje
wielen van 6000 euro hebt besteld,
wil je dat wel graag”.

Spatbord en vering
Zo wordt de motor onderdeel voor
onderdeel opgebouwd. De voor-
vork, als het even kan een Springer,
is lang en ligt zo plat als technisch
verantwoord is. De benzinetank
wordt op maat gemaakt, moet he-
lemaal opgaan in het ontwerp en
krijgt vaak uitsparingen voor cilin-
derkop of carburateurs. Ook het
olietankje (Harley-motoren hebben

een dry-sump-smeersysteem) is een
eigen SPS-productie die perfect op
de rest van de motor aansluit.
Ook ieder achterspatbord is een
waar kunstwerk, dat aan heel bij-
zondere eisen voldoet: “Het spat-
bord moet mooi op de band liggen.
De ruimte tussen band en spatbord
mag niet meer zijn dan een paar
millimeter. Precies genoeg voor de
band om tijdens het rijden nog iets
uit te zetten.”
Met een traditionele hardtail zon-
der achtervering is dat geen pro-
bleem. Met een softtail, wordt het
anders. Die heeft wel achtervering,
zij het onzichtbaar weggewerkt

onder de versnellingsbak. Die ve-
ring vraagt om extra ruimte tussen
achterband en spatbord. Een di-
lemma. SPS heeft er een oplossing
voor: luchtvering! “Als de motor
voor het terras staat ziet het er per-
fect uit. Voor je wegrijdt, blaast een
compressortje de vering vol en de
motor een paar centimeter om-
hoog.”

De regeltjes
Terwijl Martens verder vertelt over
het bouwproces, maakt een van de
ATC-leden zich zorgen over de wet-
telijke regeltjes. “Niet nodig”, vindt
Martens. “Voor we de motor hele-
maal afbouwen monteren we een
keuringskit. Die bestaat uit een
keuringsstuur met knipperlichten,
een deugdelijk bevestigd zadel en
een 81-dB-uitlaat. Met die spulletjes
erop, wordt de motor typegoedge-
keurd bij de RDW in Lelystad.
Daarna gaat de klant met de motor
naar de douane. Die stelt aan de
hand van alle onderdeelfacturen
de waarde vast voor de bepaling
van het BPM-bedrag.”
Is dat allemaal geregeld dan komt

de motor terug bij SPS, gaat de keu-
ringskit er vanaf en wordt hij ver-
der afgebouwd en gespoten.
“Maar als de klant de keuringskit
weer inlevert, en die kit zit ook
weer op de volgende motor van
SPS, dan ziet de douane toch steeds
dezelfde factuur”, denkt een ATC-
lid. “Nee, zo werkt het niet”, corri-
geert Martens. “De klant koopt de
keuringskit van ons en krijgt dus
een factuur.” Dan komt hij terug en
zegt dat hij eigenlijk niet tevreden
is met die onderdelen. Geen pro-
bleem, die ruilen we dan weer in.”
Of dat allemaal mag, wil een ATC-
er weten. “Eigenlijk zijn onze klan-
ten een beetje burgerlijk ongehoor-
zaam. Ze laten een typegoedge-
keurd voertuig achteraf door ons
ombouwen. Er zijn klanten die
daar heel ver in willen gaan. Ze wil-
len de motor echt puur hebben en
daar past dan voor hen bijvoor-
beeld geen voorrem in. Daar gaan
wij niet in mee. Wij bouwen alleen
motoren die veilig te berijden zijn.”

Emotie
Toch kun je met de eerste de beste
Japanse motor sneller door een
bocht. “Misschien wel, geeft Mar-
tens toe, maar dit is passie, dit is
emotie, dit moet je zien, dit moet
je voelen en dit moet je ruiken.”
Om zijn woorden kracht bij te zet-
ten, wekt hij zijn eigen ‘Bitch’ tot
leven. De custom chopper draait
met machtige ongedempte klap-
pen. Martens draait het gas een
klein beetje open. Dat leidt meteen
tot een waar inferno, horen en zien
vergaan in de SPS-winkel. Op Mar-
tens’ gezicht staat ondertussen een
hele brede glimlach. Inderdaad, dit
is emotie. �

Erwin den Hoed

Tip van de meester: “Plak een slan-
getje op de band en monteer dan het
spatbord. Dan ligt het perfect aan,
terwijl de band toch net genoeg
ruimte heeft om uit te zetten.”

En hoe moet dat bij een geveerde
achterkant? “Dan zorgt luchtvering
voor extra ruimte tijdens het rijden.”

Minder extreem maar wel geschikt voor dagelijks gebruik? Kan ook bij SPS.Pas als de chopper helemaal af is
komt het er op, het SPS-logo.

Een draai aan de gashendel en horen
en zien vergaan. “Custom choppers

moet je horen, zien en ruiken.”
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