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Het zijn barre tijden voor
de speculant. Het Financieele Dagblad verkondigt

alleen maar treurig beursnieuws. Dus: 'Verkopen, ver-
kopen, verkopen!' Gelukkig heeft hij zijn chauffeur en
zijn nieuwe Gold Wing nog. Nèt op tijd gekocht. Gauw

naar de Beurs. Om te redden wat er te redden valt...
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fl J H aar het is niet alleen die (vrij exclusieve

MM MM en dus kleine) groep waar Honda zich

m Wmm °P richt me( de nieuwe imposante Gold

• V • Wing 1800. Na een dagje sturen en

schuren kan ik de conclusie trekken dat die doelgroep

voor de Gold Wing groter is dan je op het eerste

gezicht mocht denken. Tjonge, wat kun je een hoop

met 363 kilogram zolang je het aan het glijden houdt!

Met die 363 kilo is de GL 1800 nog 9 kilo lichter dan de

al 13 jaar oude GL 1500. Uiterlijk is de Gold Wing weer

helemaal bij de tijd en te oordelen naar de verklarin-

gen van de Honda-mensen hoeven de komende tien

jaar (houden ze dat vol?) ook geen ingrijpende wijzi-

gingen verwacht te worden.

Een andere motor, ander bodywork en een andere

prijs, ja. Slond de GL 1500 voor ƒ 47.995,- in de fol-

ders, de 1800 gaat maar liefst ƒ 64.995,- kosten. In

Nederland verwacht Honda desalniettemin er zo'n

160 tot 180 te verkopen.

De Gold Wing zoals 'ie er nu staat is voor een groot

deel het resultaat van intensief testwerk in de wind-

tunnel. Dat heeft een lagere windweersland opgele-

verd én een veel eigentijdser uiterlijk. Zet de 1500 en

de 1800 naast elkaar en je ziet het oude en nieuwe

millennium naast elkaar, zeg maar. Gold Wing-rijders

kunnen nu met 119 pk bij 5.500 tpm (19 pk meer dan

de 1500) de weg op, het maximumkoppel bedraagt nu

167 Nm bij 4.000 tpm (17 Nm meer dan bij de

GL 1500) en daarmee trek je een aardig gestrand

scheepje vlot. De GL heeft geen hydraulische klep-

stoters meer, maar de nieuwe kleppen hoeven pas na

51.000 km gecheckt te worden. Een nieuwe nokkenas-

ketting met automatische spanner zorgt er voor dat

" '

het blok korter en verder naar voren geplaatst kon

worden. De 1800 heeft nu twee aan weerszijden

geplaatste radiateurs; het ene exemplaar vóór het blok

is dus vervangen. Een ingrijpendere wijziging is hel

toepassen van Honda's PGM Fl-systeem. Deze elektro-

nische benzine-injectie gekoppeld aan de ontsteking

moet het verbruik gunstig beïnvloeden. Een control

unit (CPU) zorgt voor de exacte 'mix' van lucht en

benzine en vervolgens doet nu een katalysator zijn

zuiverende werk. Het Rotary Air Control Valve (RACV)

houdt bij elke belasting en temperatuur het stationai-

re toerental constant. Honda verkondigt met trots dat

de nieuwe Gold Wing met gemak binnen de strenge

Europese emissie-eisen blijft.

Gewichtsbe spa ring
Op het blok werd 1,1 kilo bespaard, maar de grootste

winst werd behaald bij hel ontwerpen van het nieuwe

aluminium twin spar-achtige frame. Het hele rijwiel-

gedeelte is maar liefst 11 kilo lichter dan het stalen

exemplaar van de 1500. Het blok is dragend deel van

het frame. Dat frame moet 'sirak' zijn, maar Honda

heeft onder hel motto 'te stijf is ook niet goed' een

zogenoemd 'tuned flex' toegelaten. De rijder zit

50 mm verder naar varen op de 1800, omdat het blok

verder naar voren opgehangen is. De nieuweling heeft

En sturen dal zo'n Gold Wing doet! Ondanks

het gewicht van 363 kilo Is hl| heel goed een

hoek om te krijgen.
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eenarmige achterwielophanging, wat het vervangen
van het (net als voor nieuwe lichtere aluminium) wiel
tot een minder tijdrovend karwei moet maken. De
computergestuurde hydraulische achtervering kan
door de rijder tijdens het rijden met een druk op een
knop veranderd worden. De schokdemper is nog altijd
middels het Pro Link-systeem opgehangen en heeft
een veerweg van 105 mm. Voor bedraagt de veerweg
van de 45 mm vork 140 mm. Een nieuw anti-duik sys-
teem voorkomt bij hard remmen duiken (vandaar ook
die benaming, neem ik aan). Er is nog meer nieuw in
dat voorwiel, want de Gold Wing heeft nu ook het
Dual Combined Braking System dat aan de linker
vorkpoot is bevestigd. Het is voor het eerst dal anti-
duik en DCBS gecombineerd worden, meldt Honda.
De voor- en achterremmen zijn zoals te doen gebrui-
kelijk bij Honda's DCBS aan elkaar gekoppeld, waarbij
de middelste van de drie zuigers op elke remklauw
gescheiden opereert van de andere twee in elke klauw.
Bij het inknijpen van de voorrem worden de twee bui-
tenste zuigers van de rechter remklauw en de middel-
ste zuiger van de linker remklauw geactiveerd. De lin-
ker remklauw is scharnierend gemonteerd en steunt
tegen een secundaire remcüinder. Die voorkomt dat
de remklauw bij remmen de neiging krijgt om mee te

draaien. Bij toenemende rembelasting drukt de schar
nierend bevestigde linker remklauw de secundaire
remcüinder in en die pakt er vervolgens de buitenste
zuigers van de achterste remklauw bij. En passant
wordt dan ook de anti-duik aan het werk gezet. Een

trap op de voetrem zet de middelste zuiger van de
achterste remklauw, de middelste van de rechter
remklauw en de twee buitenste zuigers van de linker
remklauw in werking.
Het begint te duizelen, tijd voor frisse Barcelonese
lucht...

Goddelijk
Kijk, zó past het perfect bij de allure van de Honda
Gold Wing 1800; goed hotel, majestueuze machine
wachtend onder aan de trap en de zon die uitbundig
en met respect schijnt. En wat een goddelijk geluid
komt er toch uit die 6-in-2-rvs uitlaten. Een Duc blijft
extreem bijzonder, een driecilinder Triumph is onge-
ëvenaard, maar de zescilinder Gold Wing hoort wat
mij betreft in de top-drie. Wat een klank, wat een ver-
borgen agressiviteit, wat een goed verstopte kracht.
Kun je met zo'n geluid nog wel rustig rijden? Die
vraag wordt gaandeweg de dag met een volmondig
'eeeeeh..' beantwoord.

De Gold Wing gromt stilletjes, de radio stuurt Aero-
smith's Jaded de Spaanse lucht in. Okay, let's rock!
Hohoho, dit is een Gold Wing, niet het brute broertje
F6 die zo makkelijk ondeugend gedrag stimuleert.
Nee, de Gold Wing blijft een keurige motor, voor keu-
rige mensen. Ja vast,..

Er zijn mensen die gruwen van motoren als de Gold
Wing. Maar vrienden, ooit met zo'n machine gereden?
Vast niet, omdat iedereen die wel eens op een GL 1500
heeft gereden moet erkennen dat het heel bijzonder
is. Nou, die 1800 gaat nog even twee stappen verder.
En het blijft motorrijden. Rijden op deze Gold Wing
beantwoordt net zo aan de essentie van motorrijden
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als de man die zijn GT 750 uit de schuur haalt, of zijn

off roadje, óf zijn R1,996, GSX- R 1000. Alleen de bele-

ving is - een tikkie • anders. Ook op de Gold Wing stap

je om te genieten. Te genieten van de luxe misschien,

maar ook van dat ene gevoel dat je krijgt als je door

die enorme ruit tuurt: je kijkt nog eens naar je beide

handen om het stuur, het beschaafde dashboard, de

knoppen van de radio en cd op de (dummy) tank en je

weet dat de hele wereld aan je voeten ligt. Kan zo in de

reclamefolder, nietwaar?

De zit is vorstelijk, het zicht evenzo. De spiegels laten

zien wat je achter je laat, de blik vooruit is belangrij-

ker: zonder einde lijkt de reis. Ware het niet dat de

Gold Wing om 17.30 uur weer ingeleverd moet wor-

den. De vijfde versnelling is een overdrive en de groot-

ste snelheidsontwikkeling mag je dan ook niet ver-

wachten in die hoogste versnelling. In de overige ver-

snellingen is het een ander verhaal. Door de injectie

reageert de 1800 fenomenaal. Het verschil melde

1500 (die we ook tot onze beschikking hebben) is

groot en indrukwekkend. Bij bruut aan het gas draai-

en is de reactie overeenkomstig. Het lijkt alsof de hele

machine opveert en weer inzakt als je het gas loslaat.

actie voelt niet altijd prettig aan, maar

laten we eerlijk zijn, met de Gold Wing ga je niet als

een malloot aan het gas schroeven. De krachtsexplo-

sie die ontstaat bij een normale behandeling van dat

gas is perfect. Bij geen enkel toerental voelt de machi-

ne een dip. Integendeel, overal bulkt de Gold Wing van

vermogen en koppel. Laat hem bij 1.500 toeren grom-

men in z'n vier of de overdrive, zet het gas open en je

wordt als door een machtige hand voortgestuwd,

begeleid door dat fantastische geluid.

De (handmatig verstelbare) kuipmit is minder hoog

dan bij de 1500, maar wel effectiever. Waar je bij de

1500 nog wel eens turbulenties voelt, lijkt het op de

1800 alsof er geen wind bestaat. Bovendien krijg je het

Hel verschil van dertien Jaar vormgeving In
beeld. De GL 1800 Is de opvolger van de GL
15OO die In 19S8 werd geïntroduceerd.

door een ingenieus warmiegeleidesysteem lang niet

zo snel warm ah op de 1500 waarbij de warmte achter

de stroomlijn blijft hangen.

Oneigenlijk gebruik?
Vergeleken met de niet kinderachtige krachtbron die

de 1500 aan de praat houdt, is de nieuwe 1800 soepe-

ler, sterker en nóg indrukwekkender. Datzelfde geldt

ook voor het rijwielgedeelte. Door de directe vergelij-

king voel je dat de Gold Wing als het ware een stuk
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naar de sportieve kant is opgeschoven. Ooit verwacht
van een 363 kilo zware toerbuffel? De veranderde zit-
positie (5 cm verder naar voren) lijkt niet ingrijpend,
tot je van de oude op de nieuwe stapt Hoewel de wiel-
basis hetzelfde is gebleven, voelt de 1800 een stuk
zekerder aan. Rechtuit gaat de 1800 fabuleus (het
wordt nu echt zoeken naar superlatieven) en ook het
manoeuvreren bij lage snelheden is verrassend. Met
verbluffend gemak loods ik de Gold Wing tussen het
Barcelonese verkeer door, waarbij opvalt dat de nieu-
weling een stuk directer reageert dan de oude. En dat
door een balhoofdshoek die nog geen graad verkleind
werd! Bij het keren op de weg is natuurlijk het gewicht
voelbaar, maar enige oefening leert dat je meer kunt
met de Gold Wing dan je - geïmponeerd door de ver-
schijning - in eerste instantie denkt. En kom je in de
problemen, dan pak je de achteruit (niet langer in
werking gezet door een hendel, maar door een simpel
knopje op het stuur) er even bij...
De verkorte hefboomwerking biedt onvermoede voor-
delen die telkens weer bevestigd worden als we van de~
een op de ander stappen. De 1500 reageert wat looiïg,
terwijl de 1800 als vanzelfsprekend direct reageert op-
elk commando van het stuur.
Het groettoeristische karakter van de Gold Wing is
met de nieuwe machine nog eens aangescherpt, maar
belangrijker nog zijn de verbeteringen die duidelijk-
worden op bochtige wegen. Oké, het ding weegt eSi"
forse 363 kilo, maar de manier waarop hij zich van de
ene naar de andere bocht laat 'swingen' is heel verras-
send en ook indrukwekkend. Het laatste stuk vafTde
route lijkt het domein van sportfietsen of grote all
roads, maar het sturen en schuren met deze Gold
Wing gaat schitterend. De speciaal voor de GfiW Winj-"~

ontwikkelde banden zijn erg goed. Steunen (en nog
iets meer) over de grond, insturen, gas er op, remmen
en doen alsof je op een Pan European onderweg bent.
Dat is een compliment waard, maar het is ook een
bevestiging van wat men bij Honda beoogde: de GW
moest meer de sportieve toerkant op. Dat is gelukt,
want het stuurgemak en het daaraan gekoppelde
stuurpiezier is groots. Is het oneigenlijk gebruik? Flau-
wekul! Het kan met de Gold Wing, dus waarom zou je
het niet doen? En steeds blijft de kolos stabiel. De
remmen krijgen het zwaar te verduren, maar ze vol-
doen goed. Dat mag je ook van de vering zeggen die
hobbels absorbeert alsof ze niet bestaan.

Winst op alle vlakken
De nieuwe Gold Wing is een veelzijdigere motor
geworden. Een briljant presterend motorblok, een

hemels stuurkarakter, een ongekend comfort. De
winst is op alle vlakken behaald en dat mocht ook,
want de prijs is er dan ook naar. Duidelijk is ook dat
de ingrijpende metamorfose aangeeft dat er de
komende jaren geen verdere revolutie te verwachten
is. Na de kennismaking vraag ik me ook af of je daar
nog op zit te wachten.

Tja, en daar zit je dan: moederziel alleen in een
'gecrashte' beurs. Financieel behoorlijk aan de grond,
mobieltje leeg gebeld, chauffeur weggekaapt door
iemand met een patserige bolide die wél goed geïn-
vesteerd heeft. Alhoewel, buiten staat die nieuwe Gold
Wing, ook geen slechte investering. Toch nog winst op
alle vlakken. Op de tafel ligt die pet. En die past.

Tekst: Frank Weeink
Fotografie: Wout Meppelink/Target Press
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