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Werken voor Bigtwin is leuk en soms, als je bijvoor-
beeld eenmotorfiets mag testen, is het zelfs extra leuk.
Niet iedereen mag zomaar zo’n snoepklusje doen en
toen ik dit maal de uitverkorene bleek te zijn had ik er
goed zin in! Want wat is er mooier dan een zomers
weekendje weg op een super bijzondere Custom bike.
Even lekker de hectiek ontvluchten, samen met vrien-
den toeren, hotelletje pakken, borreltje doen, geweldig!
Behalve... als het vrijdag de dertiende is. Bijgelovig ben
ik nooit geweest, maar na deze vrijdag begin ik toch te
twijfelen… Het begon allemaal met het weer. Was het
weken achtereen zwembroekenweer, nu voorspelden
ze voor het weekend overal regen en lagere tempera-
turen. Alleen in Zeeland zou er sprake zijn van enige
zonnige perioden. Nou, dan maar naar Zeeland. Maar
eerst vertrekken we richting Mijdrecht om bij Zodiac
de Black Prince op te halen. We zijn met z’n drieën,
mijn vrouw Els, mijn vriend Big Fred en ikzelf. Big Fred
op zijn Late Indian Chopper, ik op de Sportster en Els
in de auto. Het spettert een beetje als we weg rijden
maar niet genoeg om zeiknat te worden. Als eerste gaat
het fout bij de afrit, die ik prompt voorbij rijd. Vanwege
wegweg werkzaamheden is het volledig onduidelijk of
de weg richting Vinkenveen nu is afgesloten of niet. Ik

sein naar mijn reisgenoten om even bij het tanksta-
tion te stoppen en eenmaal daar komt oom agent
aan rijden…

RIJDT HEEEERLIJK
“Mag ik uw helm even zien meneer”, is het
verzoek. “De mijne?” vraag ik verbaasd. Ja
de jouwe en die van die andere heer. Zowel
Fred als ik blijken een ongekeurde helm op
te hebben. “Ik geef jullie geen boete, maar
je mag geen meter meer rijden,” zegt de
agent. “Ook niet even naar Mijdrecht? Zit-
ten we vlakbij.” “Nee, ook niet even naar
Mijdrecht!” is het ferme antwoord. Shit, god-

verdegodver, dat hebben wij weer. Els stelt voor
om met mij met de auto naar Zodiac te rijden en

daar twee helmen te regelen. De agent blijft, op af-
stand zo bleek, wachten tot we terug zouden komen.
Eenmaal bij Zodiac snappen de mensen daar onmid-
dellijk dat je zonder helm geen testrit kan doen. Maar
er is vanwege de slechte weersvoorspellingen niemand
op de motor gekomen, dus in het hele pand geen helm
te vinden! Uiteindelijk gaat Ruud van Zodiac helemaal
naar huis om twee helmen te regelen en kunnen wij
eindelijk op pad. Nog bedankt, Ruud. De Black Prince
is zorgvuldig nagekeken en klaar voor de test aldus de
monteur. Hij geeft me even wat korte instructies. Legt
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TheBlackPrince
Zodiac is leverancier van aftermarket

onderdelen voor Harley-Davidson.

Om te laten zien wat je allemaal met

hun onderdelen kunt doen, bouwen

ze eens per jaar een Special. Dit maal

was dat de Black Prince en Grizzly

reed er mee naar Zeeland.

Naar Zeeland met Zodiac’s
vetste custom bike

Tekst en foto’s: Grizzly & Els

Veel zwart op en aan de Black Prince.

GGrizzly tests Zodiac’s latest custom bike

Zodiac is known worldwide as a
 supplier of aftermarket parts, parts
anyone can buy from their nearest
Zodiac dealer. At least once a year
Zodiac builds a ‘Special’,  to show
what it is possible to achieve using
the Zodiac catalogue. This year’s
special is the Black Prince, and
 reporter Grizzly took it out for a
 proper test ride.

Working for this magazine is fun and sometimes,
for instance like now, being given the chance to
test a motorcycle, it can be even more fun! Not
just anyone is picked to do such a job and when
I was told I had been chosen, I can’t deny I was
thrilled. Who wouldn’t like to take off for a
weekend’s touring on an Ultra Special Custom
Bike? Just to escape from hectic daily reality, riding
with friends, sleeping in a hotel, having a few
drinks, it all sounded pretty good to me! Unless...
it is Friday the thirteenth... I am not normally
superstitious, but this Friday... oh, just listen to
what happened. It all started with the weather. For
weeks in a row we get sunshine and swimsuit days,
now the forecast is predicting rain and low
temperatures. Zeeland, in the South West of
Holland, is the only place with a chance of  some
sun. So Zeeland is where we decide to go. But
first, the three of us, me, Els (my wife) and Big
Fred (my American friend) head off towards Zodiac
in Mijdrecht, where we are expected to pick up the
Black Prince. 

Big Fred is riding his homebuilt late Indian Chopper
and I, for now, am riding my wife’s Sportster. It is
raining just enough to get moderately damp. The

first thing to go wrong is me - I miss the exit.
Because of all the roadworks in Holland, it’s

not clear if I can get off the freeway there
or not… I signal my travelling partners to

stop at the next gas station, and as soon
as we park our bikes the next thing
goes wrong: the cops show up….

‘Can I see your helmet, sir’, is the
cops request. ‘Mine?’ I ask, seriously
surprised. ‘Yes, yours and the other
gentleman’s as well’. Both Fred and I
appear to have a non-legal helmet. ‘I
won’t give you a ticket,  but you can’t
ride any further, not another meter’,

says the officer. ‘But we’re only going
to Mijdrecht, it’s close by’, I try. ‘Not one

more meter’ the cop repeats. Fuck,
damn, shit, mthfcka, it could only happen

to us. Els suggests we go in her car to
Zodiac Mijdrecht, in the hope they can lend us

some legal helmets, while Fred waits until we get
back. The Police decides to wait for us as well …
When we finally arrive, an hour late, at the Zodiac
premises, they appreciate that you can’t do a test
without a helmet. But, because of the weather
forecast, nobody had come in by bike that day, so
no helmets in da house! Ruud, Zodiac’s sales
manager, has the answer: he goes home to get
us some helmets. Thanx Ruud. The Black Prince
has been thoroughly checked and is ready for the

Words and photos: Grizzly
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bijvoorbeeld uit hoe de luchtvering is in te stellen en
waarschuwt me voor de korte stuuruitslag. Ik luister
half, want ik wil vanwege het oponthoud met de Pliet-
sie eigenlijk meteen weg. “Doei,” roep ik en we rijden.
Ik op de zwarte Black Prince en Els op haar witte Sport-
ster over het industrieterrein van Mijdrecht richting
grote weg. Als altijd kijk ik in de etalage ruiten hoe ik er
rijdend uit zie en direct snap ik waarom ik zelf zo gek
ben van Highnecks. Ik ben lang, maar heb een beetje
een vreemd postuur, korte pootjes en een lange rug. De
Black Prince is lang maar laag en dicht op het blok ge-
bouwd. Om het even netjes te zeggen, de Zodiac High-
neck die ik eerder testte stond me een stuk beter. We
sturen de provinciale weg op en de Black Prince voelt
echter wel meteen goed aan. “Is het wat?” roept Els,
die naast me komt rijden op haar Sporty. “Rijdt hee-
eerlijk,” roep ik.

KORTE STUURUITSLAG
De zithouding mag dan qua looks niet voor gasten met
een lang bovenlijf zijn bedacht, het is wel erg comfor-
tabel. Ik heb een schouderblessure die steeds tijdens
het motorrijden opspeelt, maar daar voel ik nu niets
van. Schakelen gaat zeer soepel, optrekken kan lekker
snel en zo met een gangetje van tachtig rijdt hij uiterst
rustig en moeiteloos. De afrit van Vinkenveen is van-
wege de eerder genoemde werkzaamheden een beetje
tricky met scherpe op elkaar volgende bochten en zo
voel ik direct de supervette 330 achterband. Ik moet de
fiets echt met mijn gewicht in de bocht gooien. Op de
Sportster hoef ik niet eens na te denken bij een bocht,
maar de Black Prince vereist enige inspanning, die ove-
rigens niet vervelend is. De fiets ligt als een huis op de
weg en kleeft als het ware aan het asfalt. Dat laatste
merk je ook goed op de snelweg. Windgevoeligheid is
nihil en oneffenheden hebben weinig effect, het is alsof
je een tank rijdt. Bij het tankstation geven we Fred zijn

goedgekeurde helm, laten hem ook nog even vloeken
en gaan dan serieus op pad. We scheuren via Utrecht
richting Rotterdam, pakken de Beneluxtunnel en gaan
dan de binnenlanden van Zeeland in. We rijden hele-
maal langs de kust naar Middelburg, maar gaan eerst
in vestingstadje Brielle lunchen op een terras. Ja, terras,
dat lees je goed. Het weer is in Zeeland is als voorspelt
en het vrijdag-de-dertiende-gevoel verdwijnt als
sneeuw voor de zon. Wel heb ik, als we de stad uitrij-
den, last van de korte stuuruitslag. In de smalle steeg-
jes van Brielle moet ik af en toe voor een tegenligger
aan de kant en dan moet ik zelfs een paar keer steken
om weer verder te kunnen. Daar had ik eerder ook al
last van toen ik een parkeervak wilde insturen.

ORANJE SUPPORTERS
De tocht naar Middelburg verloopt zonder problemen.
Ik let in de bochten extra op het gedrag van de 330
band, maar ik heb er eigenlijk niet veel last van. Het
is anders dan origineel, dat wel. Bij ruime boch-
ten merk je al helemaal niets en bij krappe
bochten moet je gewoon even je gewicht er
tegenaan gooien.
Het 96 Cubic Inch blok van S&S is het
meest verkochte blok bij Zodiac. Dit is
geen rauw monster, maar een stevig
motorblok waarbij het vermogen
goed te doseren is. Wel merk ik
goed dat het blok slechts vijftig ki-
lometer heeft gereden, het trilt
meer dan normaal en moet duide-
lijk nog ingereden worden. Na ruim
honderd kilometer voel ik hem al
soepeler worden en aan het eind van
de rit voelt het dikke blok gewoon lek-
ker soepel aan. De luchtvering is door de
monteur ingesteld opmijn gewicht en werkt per-

fect. Remmen doet de Black Prince, dankzij Perfor-
mance Machine, als een Japanse racer. Zeer goed dus
en de hydraulische koppeling is ook geen probleem. In
Middelburg belanden we in hotel ‘De Goede Doelen’,
omdat daar demotoren veilig achter slot en grendel ge-
stald kunnen worden. De naam van het hotel, het grote
beeldscherm en de oranje versiering had ons een clou
kunnen geven van wat er ’s avonds stond te gebeuren,
maar wij waren al lang blij iets op de bonnefooi gevon-
den te hebben. Als de eerste oranje supporters al toe-
terend en luid schreeuwend het hotel binnen lopen
gaan wij diep de stad in, ver weg van deze idioterie.
Over het hotel verder niets dan goeds, perfect geslapen,
goed ontbijt en zeker een aanrader voor mensen die op
de motor een weekendje Zeeland willen doen.

DIKKE DUITSE STIJL
De volgende dag rijden we via Bergen Op zoom en
Breda terug naar Mijdrecht. Overal waar we komen is
de weg nat, maar er valt geen druppel regen,
puurmazzel.Wanneer de zon even door komt is

het lekker warm en de Black Prince rijdt steeds lekker-
der. Ik zet de machine ergens onderweg in Zeeland op
de foto. De monteurs van Zodiac hebben met de Black
Prince iets gebouwd, wat volgens mij de ‘smaak van
Nederland’ genoemd kan worden. Ik weet uit ervaring
dat de meeste(!) beginnende eigenbouwers het liefst
een dikke zwarte Harley willen. Een fiets met een ge-
coverde voorvork, een breed stuur, een grote benzine-
tank en vooral vette wielen. Nou, dat is in het kort
gezegd, de Black Prince. Deze is als complete kitbike
leverbaar, maar alle onderdelen zijn ook afzonderlijk
uit de Zodiac catalogus te bestellen. Zodiac is niet echt
heel duur en met onder andere tests als deze laten ze
zien dat hun producten van een goede kwaliteit zijn.

De Black Prince heeft een zogenaamde Sportsbike
look vanwege het op het oog kleinere voorwiel.
De uitlaten zorgen voor een zogenaamde duik-
lijn en geven het geheel een agressieve look. De
extra grote benzinetank sluit naadloos aan op
het zadel en volgt de lijnen van het blok. De

PM handles zijn prachtig en behoren tot de

ALGEMEEN
Eigenaar: Zodiac
Bouwer: Zodiac
Bouwtijd: maandje

MOTORBLOK
Merk/type: Zodiac/S&S Evolution
Cilinderinhoud: 96 cubic inch
Carburateur: Zodiac/S&S
Shorty Super E
Ontsteking: Zodiac/S&S Superstock
Luchtfilter: Zodiac/S&S
Uitlaten: Zodiac/Supertrapp
Versnellingsbak: Zodiac/TPD
Rightsidedrive 5 speed
Primaire aandrijving: Zodiac
3 inch belt

VOORVORK
Merk/type: Zodiac/Black
Fat Bubba Ton Pels Signature

Lengte: stock
Binnenveren: Progressive Suspension

FRAME
Merk/type: Zodiac/Ton Pels Signature
Series Fat Tube RSD
Achterbrug: geschikt voor 330 band

ACCESOIRES
Stuur: Zodiac/Modified
Handvatten: Zodiac
Handles: Zodiac/Performance
Machine
Koplamp: Zodiac Billet 4 ½”
Voorspatbord: Zodiac/Cruise Speed
Benzinetank: Zodiac
Custom Aluminium
Zadel: Zodiac/Le Pera
Olietank: Zodiac Cruise Speed
Achterspatbord: Zodiac/Cruise
Speed Rond Top

Kentekenplaathouder: Zodiac
Achterlicht: Zodiac/ N/A
Forward Controls: Zodiac/
Performance Machine

WIELEN EN REMMEN
Voorwiel: Zodiac/Ricks 18 inch x 3
Voorband: Metzler ME80
100/90 – 18 56H TL
Voorrem: Performance Machine
Achterwiel: Ricks 17 inch x 12.5
Achterband: Avon AM2 330/30 -R17
Achterrem: Zodiac/Performance
Machine

SPUITWERK
Spuiter: Sam’s Custom Shop,
Purmerend
Kleur: zwart
Special paint: riddermotieven

TECHNISCHE GEGEVENS: BLACK PRINCE

Mooie handvatten en handles. Dankzij Performance Machine remmen als een racer.

Onderweg ergens in Zeeland.‘On the road’ in Zeeland

test, says the mechanic. He gives me some basic
instructions, like how to dial in the airshocks, and
warns me that the forkstops  are somewhat close
together. I hardly listen and want to leave
immediately because of all the hassle with the
damn cops. ‘See ya’, I shout and off we go, Els
on her Sporty and me on the Black Prince. On the
way out of town I look at my reflection in the
windows of a big furniture shop, to see how I look
sitting on the bike and I suddenly under stand why
I like highneck choppers: I am tall and have short
legs. The Black Prince is a stretched out bike with
everything compactly built around the engine. To
say it politely, I looked way better on the Zodiac
Highneck I tested years before. From Mijdrecht,
we turn on to the 80 kilometre road heading
towards the  h ighway.  The B lack  Pr ince
immediately feels great. ‘How does it ride?’, Els
asks when she comes alongside me.  ‘Tits,
smooth as silk!’ is my reply.

The seating position may not appear to be
designed for guys with a long backbone like mine,
but it is actually very comfortable. I have a
shoulder injury that starts aching every time I ride
a bike, but this time I can feel nooothing. Shifting
can be done effortlessly, accelerating goes
quickly or, if you prefer, like a fox after a rabbit.
Riding at 80 kilometres an hour feels good as well,
though, despite the big engine. The exit at
Vinkeveen is a bit tricky because of all the
roadworks. It has lots of sharp bends, and I
immediately notice the effect of the fat 330 rear
tire. I have to work the bike into the bends using
my bodyweight. It needs some effort but you know
what? I kinda like that. It is certainly no problem
and this bike just sticks to the tarmac which gives
you a very safe feeling. Especially on the highway
its stability is  really noticeable. Heavy winds? No
effect on the handling whatsoever. Bumps or other
road-irregularities?  Riding the Black Prince feels

like riding a tank. At the gas station we hand Big
Fred his E-approved Helmet, let him curse for a
couple of minutes and then seriously leave for the
‘big’ trip. We blast from Utrecht to Rotterdam, take
the big Benelux tunnel and then cruise into the
inlands of Holland’s great province of Zeeland. We
want to follow the coastline all the way to
Middelburg but first decide to have lunch in the old
fortified town of Brielle. The sun is indeed shining
here and we sit outside enjoying our meal to the
fullest. Slowly but surely the Friday-the-thirteenth-
feeling starts to disappear into thin air. When we
finally move on, I do admit to having some
problems with the forkstops, as they are so close
to each other. I have to be careful making very
sharp turns in the narrow streets of the town, that
is something Zodiac needs to take a look at.
The ride towards Middelburg is problem-free.
I make mental notes of the behaviour of the huge
rear tire, as that is really the one thing that makes
this bike so radical. I must say, it doesn’t worry
me much. Okay, it is different to an original
narrow-tire bike but with wide bends you can’t
feel any difference at all and with tighter
ones you just have to use your weight a
bit. Doing smaller roundabouts with this
machine is something you have to get
used to. The 96 cubic inch engine
from S&S is the best selling motor
by Zodiac and that is under -
standable. It is not a wild and raw
monster, but it’s still a fast one.
I do feel some vibrations due to
the fact that the engine is brand
new with hardly any miles on it.
During the trip, however, I notice
it starts to run more easily, and by
the end of the tour it’s running as
smooth as can be. The airshocks are
programmed in by the Zodiac mechanic
to suit my size and therefore work

perfectly. Stopping the Black Prince is like
stopping a sportsbike, thanks to Performance
Machine, and the hydraulic clutch works just fine.
In Middelburg we end up in a hotel that is called,
‘The good goal’, which  should have flashed a
warning sign, but sadly it didn’t. The huge plasma
screen and all the orange bunting might  have
helped, but no, we had to wait until the first orange-
clad, shouting, screaming and honking football-
supporters arrived to realise we were definitely in
the wrong place at the wrong time. So we fled,
deep into the dark alleys of the old town of
Middelburg, far way from the madness, and only
returned when everyone else had gone to sleep.

The next day we ride via Bergen op Zoom and
Breda back to Mijdrecht. Everywhere we go the
road is wet but we don’t actually get rained on.
Luck, damn luck! A warm sun is shining and I start
to feel quite at home riding the Black Prince.
Somewhere in Zeeland we stop for photos. The
people at Zodiac have built something that I

would like to call ‘the taste of Holland’. I know from
experience that most(!) people who build bikes in
this country would like to build a fat, black Harley,
a bike with a covered frontend, wide bars, a big
gastank and - most importantly - fat wheels! Well,
to sum up, that is exactly what the Black Prince
is. To all these bike-builders, I can assure you that
you can rely on Zodiac. The Prince is available as
a kitbike, but all the parts are in the catalogue as
well and can be ordered separately through your
Zodiac dealer. Zodiac parts are not really
expensive, and tests like this one show you that
their stuff is  good quality. The Black Prince owes
it’s Sportsbike look to its small front wheel. The
exhaust pipes create a so-called diving-stance
which give this bike an aggressive appearance.
The PM handles are beautiful and are the best

looking in their field, and the same goes for the
black-and-aluminium grips. Polished aluminium
and black are, by the way, used next to each
other throughout the whole bike, from the
Rick’s wheels through to the S&S engine. 

ZODIAC’S BLACK PRINCE
All the parts needed to build the Zodiac Black Prince 
can be found in the Zodiac catalog. 
For your convenience we have listed the main components.

FRAME & SUSPENSION
Frame:  . . . . . . . . . . . North Sea Cruiser, Ton Pels Signature Series

Fat Tube RSD
Foot Controls:  . . . . . . Zodiac
Suspension:  . . . . . . . Zodiac/Progressive Suspension
Forks:  . . . . . . . . . . . Zodiac/ Ton Pels Signature Series ‘Fat bubba’

TANKS, SEAT & SPEEDO
Gastank:  . . . . . . . . . Zodiac Custom Aluminum
Oil Tank:  . . . . . . . . . . Zodiac Cruise Speed
Speedo:  . . . . . . . . . . Zodiac/MMB
Seat:  . . . . . . . . . . . . Zodiac/Le Pera

ENGINE, PRIMARY & TRANSMISSION
Engine:  . . . . . . . . . . . Zodiac/S&S V96
Carburator:  . . . . . . . . Zodiac/ S&S Super E
Air Cleaner:  . . . . . . . Zodiac/S&S
Ignition:  . . . . . . . . . . Zodiac/S&S Superstock
Complete Primary:  . . Zodiac
Transmission:  . . . . . . Zodiac/TPD RSD 5-speed

WHEELS, TIRES & FENDERS
Frontwheel:  . . . . . . . . Zodiac/ Rick’s 3-spoke 18 x 3
Rearwheel:  . . . . . . . . Zodiac/ Rick’s 3-spoke 17 x 12.5
Fronttire:  . . . . . . . . . Zodiac/Metzeler ME880 100/90 – 18 56H TL
Reartire:  . . . . . . . . . . Zodiac/Avon AM42 330/30 – R17
Frontfender:  . . . . . . . Zodiac/Cruise Speed
Rearfender:  . . . . . . . Zodiac/Cruise Speed Round Top

BRAKES
Rotors:  . . . . . . . . . . . Zodiac
Calipers:  . . . . . . . . . . Zodiac/Performance Machine

HANDLEBAR & CONTROLS
Handlebar: . . . . . . . . . Zodiac
Handlebar controls:  . . Zodiac/ Performance Machine

LIGHTS
Headlight:  . . . . . . . . . Zodiac Billet 4 1/2
Taillight:  . . . . . . . . . . N/A

PAINT
Paintjob:  . . . . . . . . . . Sam’s Custom Shop,  Purmerend, 

The Netherlands



mooiste in zijn soort, evenals de aparte zwart/alumi-
nium handvatten. Gepolijst aluminium en zwart vol-
gen elkaar consequent op. Dat begint bij de mooie
wielen, maar is ook aan het strakke S&S blok en aan
de rest van de machine te zien. Het achterspatbord is
op de achterbrug gemonteerd en het zadel hangt
tegen eenminispatbordje aan als een soort brug van
plaatwerk. De Black Prince is een keurig gebouwde

fiets. Voor de liefhebbers van de dikke Duitse stijl -
want zo kan je dit toch noemen - is de Black Prince
misschien wel het ultieme voorbeeld.

KICKUUUH!
Het is zaterdag als we vanaf tankstation Breukelen ei-
genaar Ton Pels even bellen om de Zodiac bike weer in
Mijdrecht te stallen. Els en ik worden voor de zoveelste
keer aangesproken door iemand die de Black Prince
mooi vindt. “Prachtig zo’n ding,” zegt hij. “Een vriend
van mij heeft ook een eigenbouw, maar langer dan een
uur kan hij er niet op zitten, dan moet ie echt stoppen
vanwege een zere kont.” Ik vertel hem dat ik net van het
uiterste puntje van Zeeland kom en dat ik de rit toch als
heel comfortabel heb ervaren. Natuurlijk heb ik een
zere kont en natuurlijk moet ik om het uur bij een tank-
station stoppen om even wat uit te rusten, maar dat
hoort er allemaal bij. “En,” zegt mijn vrouw, “Ik heb
een originele Harley, zo van de fabriek, maar ik wil na
een uurtje ook wel even stoppen omdat ik een zere kont
krijg hoor, en eerlijk gezegd vind ik dat een van de leuke
dingen van een rit. Af en toe stoppen om lekker te klet-
sen, een sjekkie doen of even wat drinken en eten.” We
zeggen deman gedag en stappen weer op demotor voor
het laatste stukje. Inmiddels staat er ook een heel
groepje jongelui te kijken hoe we het tankstation verla-
ten. Ik geef de Zodiac fiets daarom nog even flink op zijn
flikker en scheur vol gas enmet vette klappen weg. Kic-
kuuuh! Ik rits met gemak door het verkeer naar de snel-
ste baan en laat Fred en Els ver achter me.

“En, hoe reed ie?” vraagt Ton Pels nieuwsgierig als
we hem bij zijn zaak ontmoeten. “Heeerlijk,” zeg
ik eerlijk.

S&S 96 cu/I, Zodiac’s meest verkochte motorblok.

Teller in extra dik stuur.
Spatbord op achterbrug, zadel
tegen plaatstalen overloop.

“Rijdt heeeerlijk!”
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The men from Zodiac have chosen to mount the
rear fender on to the swingarm so it will fit snugly
onto the fat tire. A minifender, or sheetmetal
bridge, is used to keep the seat from fouling. The
Black Prince is a fine looking motorcycle. For fans
of the ‘big fat German style’, because that is how
you might describe it, the Black Prince is the
ultimate example.

It is Saturday when we return the Zodiac bike. We
were told to call Ton Pels from the petrol station
in Breukelen, so he can open up for us. For the
umpteenth time that weekend someone at the gas
station starts complimenting me on the bike. ‘A
friend of mine has a Custom bike, but he can’t ride
it for long distances. His buddies all ride
Goldwings and they spend three hours in the
sadde, non-stop. He just can’t do that. He is totally
exhausted after an hour’, the guy says. I explain
to him that the Black Prince is  no ordinary Touring
Bike and that you can’t compare the two at all. I
tell him I just came back from the southernmost
tip of Zeeland, which is almost two hundred
kilometers away, and that the ride was quite
comfortable. Of course I have a sore ass, and of
course I had to stop every hour to give myself a
break, but that is all part of the experience. ‘And’
my wife says ‘I ride a stock Harley, straight from
the factory and even I have to stop after an hour’s
riding because my behind hurts. To be honest I
kinda like stopping after an hour’s ride’ she
continues , ‘to have a chat, smoke a ciggy or drink
and eat something. That, to me, is half the fun’.
We say goodbye; in the meantime, a small group
of youths has gathered round to watch us leave.
I kick it in gear, open up the throttle as wide as
possible and blast off. FAR OUT, what a rush! I dive
through traffic onto the fast lane and leave Fred
and Els far behind me. As I turn into Mijdrecht,
they finally catch me up. Ton Pels is already there
waiting. ‘And?’ the General Manager of Zodiac asks
me, ‘How did it ride? ‘‘TITS, smooth as silk ’, I say

with all honesty.

‘‘TITS, smooth as silk”

Cruise Speed Round Top Speedo: Zodiac/MMB

The 96 cubic inch engine from S&S is the best
selling motor by Zodiac


