
DAR TH
VADER
Anneke Righart, trotse eigenaresse van deze zwarte

Street Glide, heeft lang moeten wachten tot haar

droommotor in haar bezit kwam. Maar wie dromen

heeft en veel geduld, wordt vaak toch uiteindelijk

beloond, zo blijkt. Anneke doet graag haar 

verhaal over de ‘Darth Vader’ zoals zij haar 

Street Glide liefkozend noemt.
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Anneke vertelt. “In 2011 waren we net klaar met de
ombouw van mijn H-D Springer, bijnaam
‘Roodkapje’, toen er een splinternieuwe, zo-uit-het-
krat Street Glide binnen werd gebracht bij Laseur
Motoren in Almere. Ik zag vaak hoe er aan die motor
werd gewerkt. Er werd echt heel veel aan gedaan,
eigenlijk precies alle dingen die ik ook zou doen als
ik zo’n motor had!” 

146 PK OP HET ACHTERWIEL

De motor werd geheel gestript en alle onderdelen die
niet zwart waren werden zwart gespoten of gepoe-

dercoat. De volledige Edge Cut Collection van
Harley-Davidson werd gemonteerd. Wie Laseur
Motoren kent, weet dat Gert-Jan van snel spul houdt
en zo ook veel van zijn klanten. Vandaar dat het ori-
ginele motorblok bijna in zijn geheel werd vervangen
door een 124 CI S&S blok met alles erop en eraan.
Alleen het carter was nog origineel. Een nieuw ben-
zinesysteem, uitlaatsysteem, nieuwe versnellings-
bak, et cetera. Oftewel, alles tot aan de schokbrekers
aan toe, werd rigoureus onder handen genomen.
Anneke vertelt enthousiast, “Het resultaat was een
geweldige fiets met 146 pk op het achterwiel. Met
enige regelmaat kwam deze zwarte Street Glide in

mijn dromen voor. Als ik toch ooit eens op zo’n
motorfiets zou mogen rijden, wauw....”

VERBAASDE BLIKKEN

In de loop van 2011 was die Street Glide helemaal
klaar en ik zag de motor af en toe als hij voor onder-
houd bij Laseur stond en ik daar dan toevallig ook
was. In 2015 zag ik de fiets wat langer in de zaak
staan en toen bleek bij navraag aan Gert-Jan, dat de
huidige eigenaar vanwege een nekhernia niet meer in
staat was om motor te rijden. De fiets was te koop.
‘Zou mijn droom dan toch werkelijkheid kunnen
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FLHX HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE gaan worden?‘ zo vroeg Anneke zich
af…Inmiddels stond er op de teller van Anneke’s
‘Roodkapje’ Springer die ze al dertien jaar in haar
bezit had, een respectabele 176.000 kilometer.
Eigenlijk werd het dus wel tijd voor wat nieuws!
De teller van de Street Glide gaf pas een beschei-
den 16.000 kilometer aan, die was dus eigenlijk
‘pas net ingereden’ en daar kon Anneke voorlopig nog
wel even mee voort.  Vorig jaar werd de deal bij
Laseur rondgemaakt en mocht Anneke zich de
nieuwe eigenaar noemen van deze FLHX. “Een
geweldige Street Glide,” glundert zij, “die inmid-
dels de naam ‘Darth Vader’ heeft gekregen.” Er
staat inmiddels alweer bijna 40.000 kilometer op,
die met plezier zijn afgelegd. Anneke lachend: “Het
leuke is dat iedereen denkt dat dit de motor van
mijn man is en dan super verbaasd kijkt als ik er op
stap en wegrijd!”           

Tekst en foto’s Onno ‘Berzerk’ Wieringa

DAR TH
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ALGEMEEN
Eigenaar: Anneke Righart
Bouwer: H-D/Gert Jan Laseur

MOTORBLOK
Bouwjaar: 2011
Type: Twin Cam A
Carter: origineel, met 124 CI S&S hot set up kit
Cilinderinhoud: 2050 cc
Zuigers/cilinders: S&S 10.8 op 1 compressie
Cilinderkoppen: S&S 
Nokkenas: S&S 640 Easy Start cams
Nokvolgers: S&S H2L
Oliepomp: Zippers (met extra oliekoeler)
Benzinesysteem: Screamin’ Eagle injectiebody
Luchtfilter: Screamin’ Eagle Heavy Breather
Luchtfilterhuis: Screamin’ Eagle Heavy Breather
Ontsteking: Thundermax injectie
Uitlaatsysteem: Vance & Hines True Dualls
Versnellingsbak: 6-bak, Screamin’ Eagle com-
pensation sprocket en Tak koppeling, verzwaar-
de starter gear met grote tanden.

Vermogen: 146 pk op het achterwiel
Koppel: meer dan 200 Nm bij 3.500 tpm

RIJWIELGEDEELTE
Frame/achterbrug: origineel Street Glide 
Voorvork: origineel met progressieve voorvering
Stuur: Harley, 2 “ meer naar je toe
Voorwiel: origineel, 5-spaaks gietwiel
Achterwiel: origineel, 5-spaaks gietwiel
Achtervering: speciale achterschokbrekers
Achterrem: PM 
Voorrem: origineel

DIVERSEN
Handvatten: H-D Edge Cut Collection
Achterlicht: CVO style achterkant
Forward controls/voetsteunen/rem- schakelpe-
daal: H-D Edge Cut Collection

SPUITWERK
Kleur: zwart
Spuiter: Harley-Davidson en de poederij 
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