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Naam: Bart Verlinden
Bouwjaar: 1961
Beroep: Eigenaar van Yamaha-dealership MTS Verlinden
Oorsprong motorliefde: “Het is er zeker niet met de 
paplepel ingegaan thuis, want mijn ouders hadden echt 
niets met motoren. Eerst had ik interesse in mechanica. Toen 
ik tien was, stond ik steeds verwonderd te kijken hoe iets 
kon rijden zonder een elektrisch snoer erachter. De uiting van 
deze mechanische fascinatie begon met grasmachientjes 
die ik van het stort ging halen om ze opnieuw te laten rijden. 
Motoren en brommers vond ik uit technische nieuwsgierig-
heid helemààl iets magisch. Ik had dan ook een motor voor 
ik een auto had, zelfs al was heel de familie er tegen, maar 
het was ook gewoon betaalbaarder dan een auto in die tijd. 
Altijd heb ik met motoren gereden, maar ik had als jonge 
gast niet het geld om ze te laten onderhouden. Daarom 
moest ik het wel zelf doen. Samen met enkele kompanen 
waren we trouwens met klassieke motoren bezig, we richt-
ten in Londerzeel ook de CMB (Classic Motorcycles of Belgium) 
op, maar we reden daar louter mee omdat het goedkoop 
was. We kochten voor 300 euro een Gilette 500 bij de lokale 
ijzerzaak en daar kon je twee jaar mee rondrijden.”

Motor: Yamaha FZ750
Bouwjaar: 1985
Speciaal: “Eigenlijk is het de eerste sportieve viertakt 
die Yamaha gemaakt heeft, voor het eerst met vijf klep-
pen per cilinder. Dit concept is eigenlijk gebleven tot 2007. 
Het blok heeft nog dienstgedaan in de FZX750, maar ook 
nog in de FZR1000 tot zelfs de ThunderAce. Al die carters 
hebben dezelfde gietvormen. Eigenlijk was het midden 
jaren tachtig wat de R1 geweest is in 1998; een totale revo-
lutie in de benadering van het concept sportmotor. Het is 
eigenlijk de eerste viertakt supersport, de stamvader van 
de R1 en R6 zoals we ze nu kennen. Dit exemplaar is vooral 

speciaal omdat hij in volledig originele staat werd geres-
taureerd en slechts 10.000 kilometer op de analaloge klok 
heeft staan. Het is het allereerste model, met de halve 
kuip en de vier-in-twee uitlaat.”

Verhaal: “Ik was wat aan het surfen op het internet en 
toen zag ik een zoekertje van deze motor. Het zoekertje 
vermeldde ‘Yamaha moto te koop’ en op de foto herkende 
ik nog net de karakteristieke, rechthoekige koplamp, 
want hij stond tussen een berg rommel. Hij stond dicht bij 
de deur te koop, dus ging ik kijken en ik vond een perfect 
originele, maar volledig in rommel en vuilnis ingegraven 
FZ750. De eigenaar had hem gekocht op vrij late leeftijd, 
meer dan twintig jaar in de ‘voorplaats’ geparkeerd en was 
dan overleden. Het huis had vervolgens een paar jaar leeg-
gestaan, met de motor erin, tot broer en zus de intussen 
zwaar onderkomen Yam hadden ontdekt en besloten om 
hem te verkopen. Hij was compleet, volledig origineel, maar 
helemaal gekrast, verroest en alles zat vast. Het was een 
wrak, maar wel een origineel wrak en in de winter van 2012 
heb ik hem helemaal gerestaureerd. Ik heb er 700 euro voor 
betaald en uiteindelijk heeft hij me 8.000 euro gekost, mijn 
eigen werkuren niet meegerekend. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling om hem te verkopen als moderne klassieker, 
maar eens hij af was, kon ik er geen afscheid van nemen.”

Andere motoren: “Ik heb ook nog een TZR250 twee-
takt uit 1988 waarop ik mijn dochter heb leren rijden 
en sinds kort heb ik er ook nog een YSR 80 bij, een mini-
versie van de TZR. Daarnaast heb ik ook nog mijn TRX 
850 uit 1997, eveneens volledig gerestaureerd.”

Gespot: Wij spotten nog een Yamaha Chappy 50 en 
verder quasi het volledige actuele Yamaha-gamma,  
inclusief een MT-09 Streetrally en een SR400. n

MTS Verlinden viert dit jaar zijn vijfentwintigjarig bestaan.Van die kwarteeuw is de mo-
torzaak in Londerzeel reeds drieëntwintig jaar exclusief Yamaha-dealer. Bart werkte al 
op twintigjarige leeftijd aan auto’s in diverse autogarages, maar zijn passie lag bij mo-
toren. Ook het zakendoen met een motorpubliek lag veel meer in lijn met wat hij en 
vrouw Eliane graag doen. Veel meer dan auto’s verkopen aan de hele familie, waarbij 
de grootouders ook nog mee de kleur moeten komen kiezen. Daarnaast was het op-
starten van een motorzaak ook financieel haalbaarder en zo startte Bart vanuit een 
goedkoop huisje met op de begane grond een werkplaats. De rest is geschiedenis…

Geschreven door Renaud Amand Foto Renaud Amand

SchAtteN  
Op zOlder
Yamaha FZ750

zelf eeN SchAt Op zOlder? 
Contacteer jane@motorrijder.be

KAwASAKi  
NiNjA zX-6r 636 2013

de MOtOr VAN hANNeS VercAeMer

KtM 1190  
AdVeNture 2013

de MOtOr VAN tOM VANder SANde

hONdA 
cB600f 2001

de NBc-rAcer VAN MOtOrrijder

Kilometerstand: Kilometerstand: Kilometerstand:

18.468 KM 20.184 KM 35.720 KM

ONze MOtOreN
De wissel van de wacht is volop ingezet bij onze motoren. Tom neemt in dit nummer afscheid van z’n teer-
geliefde KTM Adventure, terwijl Jane als eerste haar nagelnieuwe speelgoed in ontvangst neemt. Ze is al 
helemaal in haar nopjes over de MT-07, terwijl Hannes snode plannen smeedt met zijn (voorlopig niet star-
tende) Suzuki GSX-R1000 K5 die hij onder een doek in de hoek van z’n garage heeft teruggevonden. Met 
een platte batterij. Voorlopig mag hij nog even de ZX-6R 636 inzetten voor dagelijks gebruik, in afwachting 
dat deze wordt ingeruild voor een nieuwe Kawasaki die Tom als interim-eigenaar zal krijgen. Volgt u nog? 
Renaud tenslotte, die slaapt elke nacht op zijn zijstandaard, vurig dromend van een oranje/wit beest dat 
normaal gezien volgende maand moet arriveren. In afwachting reist hij met de MR-bestelbus. Toeter dus 
vriendelijk wanneer je ‘m hulpeloos in de file ziet staan, gefrustreerd knabbelend aan z’n stuur…

YAMAhA  
Mt-07 2014

de MOtOr VAN jANe OMOrOGBe

Kilometerstand:

248 KM

SuzuKi  
GSX-r1000 2005

de MOtOr VAN hANNeS VercAeMer

Kilometerstand:

47.640 KM


