
Meet & Greet 10 - Laverda museum 
door Luuk - 17 november 2013 

 
De Meet & Greet teller stond op negen en dat moest onvermijdelijk op tien komen. Op zaterdag 
16 november verzamelden we dan 
ook in Bodegraven bij het AC restau-
rant.  
 
Het was er een drukte van je welste, 
alleen niet met motoren. Om de hele 
groep op de foto te krijgen moesten 
wel twee foto's worden gemaakt; ik 
een foto van Peter en Peter één van 
mij. 
 
Dat mocht de pret natuurlijk niet 
drukken. Het was mooi weer, beetje 
mistig, maar wel droog.  
 
Doel was om via wat mooie binnen 
weggetjes naar het Laverda museum 
in Lisse te rijden.  
Peter had daarvoor een mooie route 
van ca. 100 km uitgezet. Het Laverda 
museum is alleen op verzoek geopend en Cor, de eigenaar van het museum, had alleen om 
11:30 uur tijd om de deuren te openen.  
Daarom de route wat ingekort en zijn we vanuit Bodegraven, langs de Meije, binnendoor naar 
Lisse gereden. Mooie route overigens. 

 
Het Laverda museum van Cor Dees 
is een echte topper en zeker een be-
zoek waard. Wat een ongelooflijk 
mooie verzameling motoren. Zo on-
geveer alle geproduceerde Laverda 
modellen, inclusief prototypes, zijn 
volle glorie in het museum te bewon-
deren. Zelfs de race motoren van 
Laverda zijn ruim vertegenwoordigd. 
Vele motoren zijn mooier dan dat ze 
ooit uit de fabriek zijn gekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de website van het museum staat dat momenteel een zes cilinder motor gereviseerd wordt. 
Als we het er over hebben, mogen we een kijkje nemen in de werkplaats. En dan kan je maar 
een ding zeggen: wow. Cor is bezig met het reviseren van twee zes cilinder motoren en de on-
derdelen die ervoor nodig zijn, zijn gewoon bijna niet voorhanden. Heel veel maakt hij dan ook 
zelf, zoals tandwielen, assen, kleppen, schroeven, enz. Te veel om op te noemen. 

DC-10 Sky Riders - 2013 
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Laverda museum in Lisse - een feest voor de motorliefhebber 

Zes cilinder motorblok nadert zijn voltooiing  - een giga klus 



Een bezoek aan het museum is enorm de moeite waard en wellicht kan dit schitterende museum 
tijdens de slotrit van volgend jaar worden bezocht.  
 
Na het museumbezoek zijn we nog doorgereden naar de Langenvelderslag en dan door naar 
Noordwijk voor een late lunch. Top dag en we zullen nog vele keren denken aan het mooie mu-
seum van Cor. 
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Noordwijk - voor de late lunch 


