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Het zijn rare tijden waarin alles wat vroeger normaal 
was, ineens niet meer vanzelfsprekend is. Dat begint al bij 
een restaurant waarbij je vooraf moet reserveren, of het 
openbaar vervoer wat je enkel mag gebruiken als het 
strikt noodzakelijk is. Maar wat gaan we doen om nog 
een beetje te kunnen ontspannen?
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Reportage > Recreeren in eigen land

Op het moment van schrijven zijn  
nagenoeg alle grenzen nog dicht 
en het lijkt erop dat het een kwestie  
van tijd is dat ze weer opengaan. 
Maar zoals we al eerder hebben 
gezien kan dat morgen weer heel 
anders zijn. Oftewel de onzeker-
heid of we überhaupt wel naar het 
buitenland af kunnen reizen grenst 

aan de 100 procent. Wij gaan hier 
niet op wachten, wij blijven in ons e 
igen land. Wie eenmaal de knop 
om heeft gezet zal ontdekken dat  
ons land veel meer biedt dan je 
ooit had gedacht. Als echte petrol-
heads doen we dit het liefst op 2 of 
4 wielen. En als het dan iets met 
wielen wordt dan winkelen we van-
daag uit de schappen van Yamaha, 
oftewel #RevUpYourHoliday. 

KEUZE
Je zal begrijpen dat we hier als 
Quadmagazine kiezen voor 4 wielen. 
Zou het stoppen bij 2, dan heeft Yamaha  
eveneens veel te bieden zowel op het  
gebied van scooters (XMAX/TMAX), 
naked bikes (MT serie), adventure 
bikes (Super Ténéré) en de super- 
sports zoals de befaamde R klasse 
waarbij de R1M het ultimum is. Wij 
gaan voor 4 wielen, maar dat is nog 
steeds niet eenvoudig want de keuze is 
best groot. Wordt het een side-by-
side of een ATV? De Wolverine X2 of 
YXZ1000 R zijn te gekke machines, 

maar bevinden zich in een andere  
prijsrange dan wij voor ogen hebben.  
Bij de ATV’s gaan we voor de krach- 
tigste Leisure variant wat het merk te 
bieden heeft; de Grizzly 700. Een 
icoon in ATV-land en het model 
kreeg vorig jaar nog een volledige 
update zodat hij 2020-proof is. 

EERSTE GRIZZLY
De Grizzly vormt met de 350 (n.l. 
in België) de instapklasse uit het 
Yamaha ATV-programma, waarbij 
je verder kunt groeien naar een 700, 
het model die wij hebben gekozen. 
Yamaha bestempelt deze ATV eerder 
als een opwindende en comfortabele  
ATV voor recreatief gebruik, precies 

waarvoor wij hem willen gebruiken.  
We spraken al even over de Grizzly 
maar het model verscheen eind jaren 
’90 voor het eerst op de markt als  
Grizzly 600 met de motor afkomstig 
van de XT600. In 2002 kwam de 
Grizzly 660 met een fraai motorblok 
(cilinderkop met 5 kleppen) van de 
Raptor. De 700 vond zijn oorsprong in  
2007 waarbij er voor het eerst brand- 
stofinjectie en stuurbekrachtiging 
werd toegepast. In de jaren daarna 
werd het model alsmaar verder 
verbeterd en is het de versie waar-
mee wij nu gaan rijden.

2020
Het nieuwe vlaggenschip van de 
Grizzly-familie heet de EPS SE en is  
een ATV die ook qua looks imponeert. 
Zijn bronzen kleur, gele stickers, 
maar vooral de aluminium 14” velgen 
die eveneens zijn voorzien van een 
bronzen coating, maken het tot een 
prettige verschijning. Aan de voor-
zijde zien we twee led-koplampen, 
aan de achterzijde is er een centraal 

geplaatst achterlicht, eveneens 
voorzien van led-lampen. De Grizzly 
700 EPS SE is verder standaard 
voorzien van een bagagerek aan de 
voor- en achterzijde die gezamenlijk 
140 kilo mogen dragen. Ook onder het  
achterlicht zien we nog een bagage- 
vak, net als boven het rechter voor- 
spatbord. Op het stuur zien we een 
groot en goed afleesbaar digitaal 

YAMAHA GRIZZLY 700 EPS

Motor	 686cc	1-cilinder,	4-takt	SOHC
Vermogen	 g.o.	
Koeling	 vloeistof
Brandstofsysteem	 Elektronische	brandstofinjectie
Startsysteem	 elektrisch	
Transmissie	 	Ultramatic	met	motorrem,	

L/H/N/R
Aandrijving	 	On-Command	2WD/4WD	met	

Diff	Lock
Remmen	voor	 hydraulische	schijfremmen
Remmen	achter	 hydraulische	schijfremmen
Vering	voor	 	Onafhankelijke	dubbele	

wieldraagarm,	schokdemper	
5-voudig	instelbaar

Vering	achter	 	Onafhankelijke	dubbele	
wieldraagarm,	schokdemper	
5-voudig	instelbaar

Banden	voor	 26x8-12	Maxxis
Banden	achter	 26x10-12	Maxxis
Maten	 2.070	x	1.230	x	1.253	mm
Grondspeling	 300mm
Wielbasis	 1.253mm
Tankinhoud	 18	liter
Laadvermogen	 g.o.
Prijs	NL	 €11.299,-	(excl.	homologatiekit)	
	 SE:	€11.799,-	(excl.	homologatiekit)
Prijs	BE	 €13.430,-	(SE	€14.130,-)
Importeur	NL/BE	 	Yamaha	Motor	NL	/		

D’Ieteren	Sport	
Website	 	www.yamaha-motor.nl	/	

www.yamaha-motor.be				

display met een brandstofmeter, 
snelheidsmeter, kilometerteller,  
dubbele ritteller, urenteller, klokje en 
een statusindicator van de diverse 
rijstanden. Nog een standaard feature 
van deze Grizzly is de WARN-Pro 
Vantage 2500 lier, die makkelijk 
te bedienen is door middel van de 
knoppen op het stuur. De vraag is 
of we die vandaag nodig hebben?

THERMOSKAN VOL
Het is een knappe zondagochtend 
in mei, de temperatuur zal vandaag  
de 22 graden aantikken met een 
paar wolkjes als bedekking van de  
strakblauwe lucht. Ideale omstandig- 
heden om er eens flink op uit te 
trekken. De 18 liter tank zit tot de 
rand toe gevuld, genoeg voor een 
lange dag rijplezier. Wie het zich 
nog comfortabeler wil maken is er 

keuze uit een grote lijst accessoires 
waaronder zelfs een verwarmd 
zadel. Die hebben we vandaag niet 
nodig want we zitten al bijna in 
juni! Met de nog wat kille wind die 
door onze helm stroomt, rijden we 
op prachtige bospaden waarbij de 
natuur in deze periode bijna op z’n 
mooist is. De maand mei gaat de 
geschiedenis in als de zonnigste  
maand ooit gemeten, maar tegelijker- 
tijd ook een van de droogste. De 27 
inch Maxxis Zilla banden zorgen 
voor immense stofwolken met als 
consequentie dat onze achterliggers  
meterslang stofhappen. Op dit soort  
paden volstaat een 2WD, maar wan- 
neer het iets technischer wordt, schakel 
je al rijdend moeiteloos over middels  
het ‘on-command’ naar 4WD. Er is  

zelfs een stand voor diff-lock, maar 
die laten we nu nog voor wat het is...   

EXPERIENCE ISLAND
Na een stevige rit met de Grizzly 
700 komen we aan op het technisch 
terrein in Loon op Zand waar we 
onze vaardigheden verder kunnen 
verfijnen. De 686cc eencilinder MKII   
heeft een verbeterde EFI en een 
opnieuw afgestemde ECU-mapping 
waarmee hij nog zuiniger is geworden  
dan zijn voorganger. Een argument  
wat wellicht voor recreatie niet hard  

meetelt, maar wie hem dagelijks 
inzet voor hand- en spandiensten 
zal het spaarzame karakter zeker 
kunnen waarderen. Een fabrikant 
als Yamaha hoeven we niet uit te  
leggen hoe je een goede CVT moet 
maken en dat bewijs zien we bij 
deze Grizzly. Deze ‘Ultramatic’ zoals  
Yamaha hem noemt doet feilloos 
z’n werk met een remmende werking 
op alle 4 de wielen. Handig voor 
wie stevige afdalingen trotseert  
en de remmen zo min mogelijk wil  
belasten. Dat deze CVT bekend staat 

als een van de meest betrouwbaarste 
en duurzaamste systemen zal je 
wellicht niet verbazen. Over de 
afwerking en bouwkwaliteit hoef 
je bij Yamaha in het geheel niet te 
klagen en ook bij deze is dat niet 
anders. Alles lijkt gemaakt of het 
eeuwen mee kan gaan. Op een intro- 
ductie in Schotland spraken we ooit  
een boer die een oude Grizzly had 
staan en hem elke dag gebruikte 
en zelfs de originele riem uit de 
vario nog nooit had vervangen. Met 
die oude Grizzly in ons achterhoofd 
heeft het merk zowel technisch als 
optisch grote stappen gemaakt. 
Want om bij het laatste te blijven: 
de 2020 kleurstellingen zijn gewoon 
heel fraai waarbij je van de SE gewoon 
heel ‘hebberig’ wordt. 

CONCLUSIE
En hoe kan je de dag, na een dikke 
200 kilometer, beter afsluiten dan 
met een traditionele barbecue. Een  
dag lang ontspannen op de mooiste 
plekjes met een imposante ATV en  
dat gewoon in eigen land. 3 maanden  
geleden hield je het nog voor on- 
mogelijk, maar veranderingen gaan 
nu in sneltreinvaart.. We kunnen er 
niet omheen als we zeggen dat de  
Grizzly zich de afgelopen jaren heeft  
bewezen als een uiterst betrouw- 
bare ATV. Je zet hem in als werk- 
paard, maar het is ook een ATV 
waar in het weekend nog veel plezier 
mee te beleven is, een blijvertje!

Met dank aan Arjan van der Ham 
(Quadcentrum van de Ham) voor het 
beschikbaar stellen van de Grizzly 
700 en Experience Island voor gebruik 
van de track.
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