
Complete bedrading 750 SF2 vernieuwen? 
 

  
Figuur 1. Zo kwam hij ooit uit de fabriek Figuur 2. En zo is het nu ongeveer. 

 

Mijn SF2 is intussen bijna 33 jaar oud en heeft ruim 212.000 km gelopen. Een van de 
dingen die nogal gammel begon te worden was de bedrading. Nou heb ik die ooit 
vervangen door iets van eigen ontwerp, maar dat is ook alweer 20 jaar geleden. Een 
paar van de problemen:  

- het voltmetertje in de kuip schoot bijna 2 Volt omlaag als het licht aanging 
- de koplampen liepen nog via contactslot en stuurschakelaars. Niet goed voor 

de levensduur van de schakelaars en niet goed voor de hoeveelheid licht.  
- Het was een kluwen geworden waar geen touw meer aan vast te knopen was. 
- Er moest een extra stopcontact bij voor TomTom enz.  

 
Ik ben eerst eens begonnen met een filosofie. Die volgt uit het antwoord op twee 
vagen: 
1: hoe maak je de doorverbindingen? 
2. Waar maak je de doorverbindingen? 
 
Misschien dat dit even toegelicht moet worden. Alle lampjes en schakelaars moeten 
op een of andere manier met iets anders verbonden worden. Dat kun je doen in de 
kabelboom en dan sluit je alle schakelaars en lampjes met waterdichte autostekkers 
aan. Je kunt ook een centraal verdeelpunt maken, waar alle kabels naartoe lopen en 
daar de doorverbindingen maken. Omdat dit veel flexibeler is en ook makkelijker 
foutzoeken is heb ik daarvoor gekozen.  
Ten tweede, waar leg je dat centrale punt neer. Origineel ligt dat rechts achter het 
balhoofd, onder de tank. Het kan ook in de koplamp of bij de accu ergens. In de 
koplamp is eigenlijk geen plaats, maar het is wel fijn om dat punt ergens vooraan te 
leggen. De meeste apparaten zitten namelijk rond en aan het stuur. Daarom heb ik 
gekozen voor links achter het balhoofd. Daar was meer plaats dan rechts en het is 
lekker dicht bij het stuur. Ik heb alles met een ty-wrap vastgebonden aan de voorste 
bobine.  
 
Dit hele verhaal is waarschijnlijk niet precies zo te gebruiken voor je eigen motor. Ten 
eerste kun je ervoor kiezen om de bedrading zoveel mogelijk origineel te houden. 
Ten tweede heb je vast geen voltmetertje of een wisselstroomdynamo of een 



zelfgeknutselde ontsteking. Zie het maar als een verzameling ideeën in plaats van 
een stap-voor-stap handleiding.  
 
Let verder even niet op de kwaliteit van de lak; dat staat nog op het programma.  

  

Figuur 3. Oude situatie bij het balhoofd. Figuur 4. En het begin van de nieuwe.  

 
Ook belangrijk is het kastje met zekeringen. Kies je voor origineel of voor 
betrouwbaar? Eigenlijk vond ik betrouwbaar hier beter klinken dan origineel. Er is 
toch al zoveel veranderd aan deze fiets, dat origineel hier niet zo belangrijk meer is. 
Kortom, ik heb gekozen voor de nieuwe steekzekeringen. Om ruimte voor uitbreiding 
te krijgen heb ik een doosje voor 6 zekeringen uitgezocht. Die is langer dan de 
originele en past dus niet. Met een hulpplaatje is dat wel op te lossen.  

  

Figuur 5. Originele zekeringendoos.  Figuur 6. Nieuw zekeringenkastje 

 
Over de massa-aansluitingen kun je ook nadenken. Bijna alles heeft een massa en 
die kun je in principe aan het frame schroeven. Alleen worden dat heel wat 
schroefjes dan en veel draad. Ik heb dus wat zaken gecombineerd.  
 

1. de massa van de koplamp voert een forse stroom. Die mag nooit via de 
balhoofdslagers lopen, dus ik heb die vlakbij de accu aan het frame gelegd.  

2. De tellers en het linkse schakelaardoosje (allemaal Japs) hebben een 
massadraadje. Daar loopt weinig stroom door, dus dat kan wel bij elkaar. Dat 
heb ik achter het balhoofd gedaan en verderop aan het frame gelegd.  

3. De massa van het achterlicht is ook berucht slecht. Kost je lampjes. Daarvoor 
heb ik ook een draadje aan het frame gelegd.  



4. Allerbelangrijkst is de min pool van de accu. Daar moet de startstroom door, 
dus die moet zwaar genoeg zijn. Daar heb ik ook maar een nieuwe kabel voor 
gemaakt, met 16mm2 kabel en twee oogjes M6.  

 

 

Figuur 7. 3 massadraadjes onder een rvs boutje.  

De ontsteking is niet origineel. Ik heb hiervoor ooit zelf iets gemaakt, lang voordat er 
die mooie Witt ontsteking was. Er hoort een kastje bij dat ook ergens een plaatsje 
moet hebben. Links en rechts was geen plaats, maar in het gereedschapsbakje zou 
het kunnen passen. Boven het luchtfilter had ik ook plaats, omdat daar geen 
spanningsregelaar zit bij deze fiets. Dat is ook lekker dicht bij de bobines.  

  

Figuur 8. Oud. Behoorlijk rommelig.  Figuur 9. Nieuw. Een stuk opgeruimder.  

 
Ook de dynamo is niet origineel en daar moest ook maar nieuw touw naartoe.  

  

Figuur 10. Wat is hier anders? Figuur 11. Aansluitingen op de dynamo 



Voor de verbinding naar de dynamo heb ik weer het onvolprezen rubber buitenkabel 
van de Gamma gebruikt. Daar zitten drie aders in. Één voor het lampje en de twee 
andere voor de plus. Een plus gaat naar de accu en een plus gaat naar de 
koplampen via relais). Dat heb ik gedaan, om te zorgen dat zowel de accu als de 
koplampen de volle dynamospanning krijgen. Bij deze dynamo zit de regelaar 
namelijk ingebouwd, dus de spanning wordt bij de dynamo zelf op 14,4 V geregeld 
en niet bij de accu.  
 
Om de draad niet kwijt te raken (haha) heb ik eerst maar een schema gemaakt, 
gewoon in PowerPoint.  
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Figuur 12. Elektrisch schema.  

Dit geeft in ieder geval een idee van wat er allemaal in je motor zit en hoe het 
elektrisch aan elkaar zit. De kleuren kloppen nog niet zo geweldig, maar dat komt 
nog wel.  
Nu is dit nog niet genoeg om echt aan de slag te kunnen. Daarom heb ik het vertaald 
naar een schema met wat meer plaatsinformatie. Daar is vooral in te zien welke 
draden waar op de doorbindingen komen. Oplettende lezers zullen zien dat er met 
de voltmeter gesjoemeld is. Die zit aan de ongezekerde spanning, omdat dat het 
dichtst bij de accuspanning komt.  
Verder ligt het knooppunt voor het remlicht niet voor bij het balhoofd, omdat dat meer 
draad kost dan achteraan bij de accu. Bij het balhoofd kwam ik op 9 stuks 
doorverbinders 4-voudig en 5 stuks 2-voudig. Die heb ik aan elkaar gelijmd tot een 
stevig blok en zoals gezegd aan de voorste bobine vastgemaakt. Een 10de 
doorverbinder 4-voudig komt daar nog bij voor de massa’s. Omwille van de logica 
heb ik groot-, dim-, en stadslicht onder elkaar op het blok van 4-voudigen gezet, 
hoewel dat voor dimlicht niet echt nodig is.  
Op het blok van 2-voudigen zitten alleen wat drukknopjes en schakelaartjes.  
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Figuur 13. Werkschema. Ziet er moeilijk uit, maar valt wel mee.  

Het contactslot gaat zonder doorverbindingen naar achteren. Alle aansluitingen zitten 
toch hetzij op de accu, hetzij op de zekeringendoos.  
 
De rest is een kwestie van netjes werken en alles bundelen in huls of spi-wrap.  

  

Figuur 14. Bundels langs het frame trekken met een 

stropje.  
Figuur 15. Het blijft nu eenmaal een hoop draad, 

maar je kunt er nog bij.  

 
Voor de koplampen heb ik dezelfde rubber kabel gebruikt als voor de dynamo. Dat is 
gewoon makkelijk. De blauw en bruine draad worden op dezelfde zekering 
aangesloten, maar zijn daarna helemaal gescheiden. Vooraan worden ze op de 
relais aangesloten, die bediend worden met de stuurschakelaar.  



  

Figuur 16. Onderste zekering, dubbele aansluiting 

voor koplampen.  
Figuur 17. De relais vastgemaakt aan de kuipsteun.  

 
En zo ziet het er dus uit als het klaar is.  

  

Figuur 18. Zekeringendoos, knipperautomaat, 

startrelais, steker voor druppellader.  
Figuur 19. Netjes gebundeld langs het balhoofd. 

Moet niet kunnen schuren.  

 

  
Figuur 20. Extra stopcontact aan de kuipsteun. De 

(LED) knippers zitten met een kroonsteentje vast.  
Figuur 21. relais voor de koplampen en de 

aansluitingen voor de voltmeter en het stopcontact.  

 
Het totaal van de montage heeft me ongeveer een week gekost, maar alles werkte 
wel meteen de eerste keer. Meer licht en meer spanning op de accu.  



Toch begon het een beetje te knagen na een paar weken. Het zekeringendoosje ziet 
er wat rommelig uit en het is jammer dat er een zekering niet gebruikt kan worden. 
Toevallig bleken alle draden lang genoeg te zijn om het doosje een kwart slag te 
draaien en op de strip eronder te zetten. Hier past het perfect.  

 

Figuur 22. Dit ziet er toch net iets netter uit.  

De diode die eerst op deze strip zat is nu weg. Daarvoor in de plaats zit op de vrije 

zekeringpositie een diode in zekeringvorm. De meeste draden zijn nu weggewerkt achter de 

strips en met de befaamde ty-wraps aan elkaar gebundeld. De strip naast het startrelais is nu 

verder leeg op een massaverbinding na, dus hier zou eventueel de knipperautomaat nog 

kunnen komen.  

De dikke kabel van de accu naar het startrelais is nog stevig genoeg, maar valt eigenlijk een 

beetje uit de toon. Die wordt nog vervangen door zo’n mooie dikke rode kabel.  

 

Dit verhaal is, zoals gezegd, geen stap-voor-stap handleiding, maar je kunt er vast een hoop 

ideeën uit halen voor je eigen fiets. De Driecilinders van 1975 tot 1980 hebben vrijwel 

dezelfde instrumenten, dus daar kun je de schema’s ook voor gebruiken. Zover ik weet zit alle 

draad daar in de koplamp, maar er is plaats genoeg bij het balhoofd, naast de bobines.  

 

Alle materialen heb ik besteld via www.rickdonkers.nl 

 

Veel succes en plezier! 

 

Dick Büthker 


