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BOEK DESMO-MODELLEN

Vooraankondiging uitgave Catalogus
Desmo-collectie Henk Cloosterman
Lammert Steinfelder, oudredacteur van Strada die
KicxStart heeft opgericht, voorspelde het destijds al:
“Die Henk Cloosterman raakt nooit uitgeklept over die
desmo-kleppen”. Maar “Zeg nooit nooit”, want ook ik heb
uiteindelijk niet het eeuwige leven.
DOOR HENK CLOOSTERMAN

Formaat:		
Omvang:
Bedrukking:
Papier:		
Afwerking:
Bevat:		

297 x 210 mm (oblong)
68 pagina’s + 4 omslag + 2 schutbladen
geheel full colour
200 grs. hv silk mc (halfmat)
genaaid gebonden in harde papieren band
ca. 120 kleurenfoto’s

Feit is dat ik me inderdaad nogal lang (zo’n 40 jaar) en intensief
met het desmoprincipe heb beziggehouden. Dat leverde het boek
“Desmodromie” op (1990) en sinds Y2K is de website: “Desmodromology” in de lucht. Sinds 2014 bestaat hiervan ook de Wordpressversie:
www.desmodromology.nl. Een verzameling van ruim 30 dikke ordners
met ruim 800 octrooien of octrooiaanvragen en evenzoveel ordners
met Ducati- en desmogerelateerde artikelen.
Daarnaast is er ook een fysieke verzameling tot stand gekomen door
verwerving van alle generaties Ducati-koppen (18 stuks) en het maken van doordraaibare modellen van de 18 verschillende soorten
desmodromie (23 modellen tussen perspex platen). Deze collectie
bestaat nu in totaal uit zo’n 55 objecten. Hiervan heb ik inmiddels
een catalogus gemaakt met mooie kleurenfoto’s en korte teksten in
het Nederlands en het Engels. Het bevat ook nog de classificatie van
desmodromie in pictogrammen en een eventueel los bij te voegen
Excelbestand met alle relevante gegevens (zoals fysieke gegevens,
jaar van productie etc.) per “museaal stuk”. In eerste instantie is dit
als een HEMA-fotoboek uitgevoerd en voor eigen gebruik bedoeld.
Maar toen kreeg ik van links en rechts suggesties aangereikt dat het
wellicht ook voor ons Ducatisti en andere geïnteresseerden beschikbaar gesteld zou moeten worden. Ter verdere opluistering van dit dubbele jubileumjaar (40 jaar DCN en 50 jaar Ducati productiedesmo’s).
Het idee is nu om het in een bepaalde oplage te laten drukken. Het
is handig om vooraf een interessepeiling te doen om o.a. hiermee de
oplagegrootte te kunnen bepalen. Ik denk een twintigtal cadeau te
doen aan diegenen die ooit in dit traject een bijdrage hebben geleverd.
Verder zou ik het ook via mijn websites kunnen aanbieden en aan bezoekers van mijn kleine museumpje. Maar uiteraard verwacht ik de
meeste exemplaren binnen de DCN te kunnen afzetten. Het is vanaf de
invoering van de nieuwe DCN-website niet meer mogelijk om boeken
bij de DCN-webshop te bestellen. Ik zal de bestellingen dus zelf moeten gaan verwerken. Ik hoef er niet aan te verdienen, maar ga er ook
niet op inleveren natuurlijk. De te verwachten prijs (excl. verzendkosten) zal bij een oplage van 300 exemplaren € 20, = bedragen.
Eenieder die nu al denkt een exemplaar te willen reserveren moet liefst binnen twee weken na het uitkomen van deze Strada - een mailtje sturen aan: henkcloosterman@gmail.com «
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