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Het zou aardig zijn om te
weten hoeveel motoren er om

de sfafus en hseveeÍ er em
praktlsche red enen word e n

gekoeht.
Mrssc hien is hef nog

interessanf er om het aantal
machines te kennen dat

contant betaald is,
gefinancierd wardt of ncg

helemaal níet afgerekend is,
Nu Nederíand langzaam maar

erg zeker &rmer aan het
worden is, de gulden

bcterzacht lilkt te ziin en de
inflatie de stiiging van de

benzineprijzen nog weet te
overtreffen zijn de

voz rg e noe md e v raE en sfeeCs
inCringender ean het warden,
We mseten se hijnbaar een
sfap terug.
En wanneer datsoorf zaken
aan de orde zijn begint de
belangsre//ing voor
goedkopere matorfiefse n te
stiigen. Een van de machines
dle met een bodempriis
werken is a/s attijd de Jawa
350. De tijC dat de twin
jarenlang vcor onder de twee
rnílle werd aangebaden is ook
voorbij, maar desondanks is
de 350 Oitmasfer een
fi n anci ee I aantre kke I ii ke
rnachine.
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Boven: De Piranha ontsteking is a/s extra
gemonteerd. Hef systeem beviel goed op de

We reden de bekende verschijning -.":;:,
om te kiiken of dit toch wat verouderde ontwerp

door zijn prijsstelling weer modern is geworden'

Het blok van de 350 behoort zo langzamerhand

tot een van de zeer veftrouwde verschijningen.

De staande tweecilinder tweetakt haalt adem

door één Jikov carburateur zonder gezeur van

een mebraan of iets anders. Gewoon recht toe

recht aan zuigersturing dus, waarbij een milde

compressieverhouding van 9.2:1 wordt ge-

bruikt. origineelworden de Tsjechische Pal bou-

gies gebruikt met een waarde van 225, maar de

órvaring heeft geleerd dat de produkten van de

firma Bosch aanzienlijk beter voldoen. Een

olieautomaat zorgl voor een mengverhouding

die afhankelijk is van de belasting van de motor.

Overigens is het aardig om te weten dat een op

de vier kopers van een Jawa toch gewone

mengsmering prefereert. Dat heeft in ieder geval

het voordeel absoluut betrouwbaar te zijn, maar

in de praktijk bliikt het wél problemen bij het

tanken te geven. Want mengsmering uit de

pomp heeft niet altijd de ideale mengverhouding,

terwijl langs de snelweg een mengsmeringpomp

een aljaren geleden verdwenen instelling is. Een

bescheiden 75 watt installatie zorgt voor de

stroom terwijl origineel contactpuntjes zijn ge-

monteerd. lmporteur Greenib had als extra op

deze testmachine een Piranha electronische

ontsteking gebruikt, die als extra leverbaar is. Na

een uitgebreide testperiode bleek het systeem

prima te voldoen, vandaar dat de gewone garan-

iie van toepassing is. Een aardig detail is de

tekening op de 'black box" Daar staat het vraat-

zuchtigé visje waar de merknaam van afgeleid is

op afgebeeld, Het gaat echter om de twee ogen

van het monstertje die keurig bij ieder ontste-

kingspunt even oplichten dankzij de twee diodes

daárachter. Nieuwelingen zullen zich verbazen

over de afwezigheid van een kickstarter. Nee,

Jawa heeft geen druk-op-de-knop electrische

starter, rnaar een van die typische Jawa details is

nog steeds de dubbelfunctie van schakelpedaal

en kickstarter. Even indrukken en het pedaal

zwiept naar achteren om als trapper te werken.

Een ding moet gezegd worden . Zo' n Jawa start

altijd. Een trap de twin begint braaf te pruttelen.

led-ere keer komt er knap wat blauwe rook uit de

twee pijpen, die bij het accelereren zo'n strakke

lichtblauwe streep achter je geeft. Als het ma-

chien eenmaal wat warmer is verdwijnt dat lang-

zamerhand, terwijl een goede afstelling belang-

rijk is. Nu was er in het begin het probleem dat de
g-50 weliswaar direct startte, rnaar dan niet bo-

ven stationair toerental wilde draaien. De oplos-

sing van het probleem bleek eenvoudig te zijn.

De twin stond te arm en een slag of wat aan de

Boven: het gereedschap van 'onze' Jawa was

wat summier . . ' een bandenpomp ls sfan-

daard biigeleverd' Onder: nog altiid geen
g e meengoed, d e ing eslote n ketting kast'

luchtregelsehroef verhielp het manco op slag.

Het geluid uit de twee pijpen is netjes gedempt'

het is dat typische geluid van een rustige twee-

takt, wat pruttelend en metaalachtig, maar in zijn

geheel niet onplezierig. Wie een Jawa koopt

venrvacht daar geen superbike prestaties van. 17

Kw moet de 350 ontwikkelen bij slechts 5250

omwentelingen. Met dit vermogen rijdt een goed

ingereden Jawa naar een top die zo rond de 130

kilometer per uur schommelt. Plat op de tank,

neus achter de dop en ellebogen plat scoorden

we een topsnelheid van 125 kilometer. Maar op

de snelweg voelt de Jawa zich echt lekker met

een kruissnelheid van zo'n 100 tot 1 10 kilometer
per uur. Je merkt dat vermogen wel bij hellingen

of een forse tegenwind. Dan is de puf er snel uit

terwijl je af en toe achter een rappe vrachtwagen

moet blijven hangen omdat je er simpelweg niet

voorbij kunt, ln zijn geheelgenomen zijn de pres-

taties voldoende om op de snelweg mee te ko-

men. Bij het stoplicht ben je nog steeds alle

middenklasser auto's te snel af , terwijl voor een

toeristisch weggetje met twee man erop echt

vermogen genoeg is. Verwacht alleen niet dat ie
op een alpenhelling met volle bepakking even

achteloos een rij auto's voorbij kan blazen!




