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De trotse eigenaar van deze Road Glide Bagger is Chris 
Klootwijk, 61 jaar jong en eigenaar van Rosa Security. Hij 
rijdt al 31 jaar motor en heeft al vele motoren gereden, 
waaronder een H-D Fat Bob. Toch moest deze uiteinde-
lijk plaats maken voor een Road Glide, die stap voor stap 
transformeerde tot deze fraaie Bagger!

M E E R  C O M F O R T  E N  P E R F O R M A N C E
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Chris begint zijn verhaal: “Met een aantal 
vrienden maken wij vaak mooie ritten in 
Nederland maar we toeren ook regelmatig 

in het buitenland. Zij rijden op Touring Harleys 
en omdat ons groepje wel van een beetje doorrij-
den houdt, was het met de Fat Bob niet echt com-
fortabel op de lange stukken. Na wat pech met de 
Fat Bob in Engeland was ik er wel klaar mee en na 
terugkomst in Nederland ging ik kijken naar een 
Harley Touring model. De keuze ging tussen een 
Street Glide en een Road Glide. Ik vond uiteinde-
lijk de Road Glide, met de aan het frame gemon-
teerde kuip, het mooiere model, dus zo eentje 
moest het gaan worden.”

AMERSFOORT
Zijn zoektocht naar een mooie Road Glide bracht 
Chris bij Motor Saloon in Amersfoort, waar er 
een te koop stond die hem wel wat leek. Met een 
vriend reed Chris naar Amersfoort, maar helaas… 
“De motor die ik op het oog had was al verkocht, 
maar boven stond nóg een Road Glide en die was 
eigenlijk net zo mooi. Eigenaar Marco van Velzen 
van Motor Saloon bood een zeer nette inruilprijs 
voor mijn motor. Hiermee bleef ik mooi binnen 
mijn budget, dus erg lang hoefde ik er niet over 
na te denken!”

ALMERE                 
Dat alles speelde zich af in 2015 en sindsdien is 
de motor stevig verbouwd, waarbij Gert Jan La-
seur in Almere het meeste werk deed. “De werk-
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CHRIS KLOOTWIJK
Bouwjaar: 1959
Beroep: eigenaar Rosa Security
Drank: bier, whisky, rum
Eten: Aziatische keuken (Thais)
Liefde: mijn vrouw
TV: misdaadseries, documentaires
Politiek: rechts
Film: actie, misdaad, western
Muziek: soul, R&B, rap, Hollands
Sport: kickboksen, Ajax (kijken)
Hobby: motorrijden, stedentrips, vakanties
Vrouwen: Aziatisch
Motoren: Harley-Davidson Touring en BMW GS
Lijfspreuk: ‘Het is wat het is’

Vanachter gezien lijkt de motor helemaal wit.

H-D handvatten en Paul Yaffe spiegels. Treeplanken uit de H-D Kahuna Collection. Handvatverwarming, altijd fijn op koude dagen!

Fraai doorlopende lijnen van kuip naar koffers.

‘QUA LOOKS ZIJN 
NATUURLIJK HET 
MOOIE SPUITWERK 
EN DE VELE ZWARTE 
H-D EN AFTERMARKET 
ACCESSOIRES DE 
PUNTEN WAARMEE 
DEZE ROAD KING ZICH 
ONDERSCHEIDT.’
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wijze is simpel,” aldus Chris. “Ik stem met Gert 
Jan af wat ik wil en hij regelt het. Afgelopen zomer 
hebben we een mooie rit naar Spanje gemaakt, 
maar helaas werd ik tijdens die tocht vanachter 
aangereden. Hierdoor was mijn motor aardig be-
schadigd en omdat er verschillende onderdelen 
vervangen moesten worden, heb ik meteen een 
grondige aanpassing door Gert Jan laten doen. 
Alles wat chroom was heb ik zwart laten poede-
ren en de chromen onderdelen die beschadigd 

waren heb ik laten vervangen door nieuwe, maar 
dan in een zwarte uitvoering.”

POWER
Inmiddels is de Road Glide helemaal naar wens. 
Het motorblok werd ook aangepakt, waarbij di-
verse S&S onderdelen, een Roland Sands Design 
luchtfilterhuis met K&N luchtfilter, Thundermax 
ontsteking en een set Jekill & Hyde uitlaten voor 
lekker veel extra koppel en vermogen zorgen. 
Qua looks zijn natuurlijk het mooie spuitwerk en 
de vele zwarte H-D en aftermarket accessoires 
de punten waarmee deze Road King zich onder-
scheidt. Speciale aandacht trekt het DéVé Baggers 
voorwiel met bijpassend voorspatbord. Met de 
dikke voorband en wat dikkere olie in de voorvork 
heeft de Road Glide niets aan wegligging en han-
delbaarheid ingeboet en stuurt de Harley precies 
zoals Chris dat het liefst heeft.

[Teksten foto’s: Onno “Berserk” Wieringa]

ROAD GLIDE BAGGER
ALGEMEEN
Merk: Harley-Davidson
Model: Road Glide
Bouwjaar: 2016
Eigenaar: Chris 
Bouwer: H-D en Laseur Motoren

MOTORBLOK 
Type: Twin Cam
Cilinderinhoud: 103 CI
Nokkenas: S&S, Easy start MR103 
Nokvolgers: S&S 
Oliepomp: S&S 
Carburatie: injectie
Tuning: Thundermax Closed loop ECU
Luchtfilter: Roland Sands Design, K&N
Uitlaatsysteem: Jackpot headers en Jekill & Hyde 
dempers
Versnellingsbak: standaard, 6-speed

RIJWIELGEDEELTE
Frame: standaard 
Achterbrug: standaard 
Schokbrekers: standaard
Voorvork: standaard, met dikkere olie
Voorwiel: DéVé Baggers  
Achterwiel: standaard, zwart gepoederd
Remklauwen: standaard

DIVERSEN
Voorspatbord: DéVé Baggers  
Achterspatbord: CVO Harley 
Dashboard/Tellers: zwart dash Harley
Stuur: 14 inch J&P, 1.5 inch dik
Spiegels: Parts Europe, Paul Yaffe Design  
Handvatten: Harley Kahuna black
Koplamp: standaard
Achterlicht: H-D CVO
Richtingaanwijzers: H-D CVO 
Zadel: standaard
Voetsteunen, rem- schakelpedaal: Kahuna Harley 

SPUITWERK
Kleur: Limited Harley, MW designs 

DANK AAN
Rosa Security voor het kunnen kopen van deze 
motor. Mijn vriend Rene voor het uitzoeken en kopen 
van de motor. Gert Jan Laseur voor het ombouwen.

Roland Sands Design luchtfilterhuis.


