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Het geheel overziende?
Tja, daar zit je dan, als kersverse voorzitter, platgebeld, opgejut en
E-gemaild door een overijverige redactie, of je nog maar even snel
een stukje wilt produceren, over het Delfsail gebeuren, en graag ook
nog iets voor het jaarverslag, en als je dan toch bezig bent, ook nog
een opening voor The Russian Twin, zodat de redactie rustig op
vakantie kan. Dank je wel, Jan en Benno, een beetje druk is best
prettig! (red.: ook voor ons, een beetje druk wel ja!!)
Daar gaat ie dan, eerst een woord van dank aan Rene de Groot, als
scheidende voorzitter. Rene, de wisseling van de wacht ging wat
geïmproviseerd, maar dat gaan we als bestuur zeker nog goed
maken.
Zoals je nog wel weet moest ik in het begin wat wennen aan de
losse vergadercultuur binnen het bestuur, maar als ik heel eerlijk
ben, moet ik toegeven dat de wijze waarop je dat regelde bij mij de
doorslag heeft gegeven om in het bestuur te gaan zitten. In eerste
instantie als bestuurlid zonder functie, om een beetje te wennen. Dat
was nog eens relaxed! Later heb ik de clubwinkel overgekregen van
Henk Wouters, daar kreeg ik het al redelijk drukker mee.
Al meer dan een jaar terug gaf je aan dat je ermee wilde stoppen, in
verband met de toenemende hoeveelheid werk in je beroep. Toen al
werd mij gevraagd of ik jouw functie zou willen overnemen, waarop
ik in eerste instantie nee heb gezegd. Ik vond dat de voorzitter van
de UDCN toch op zijn minst, of op een Ural, of op een Dnepr zou
moeten rijden, en er dan ook nog (een beetje) verstand van moet
hebben. Dat is bij mij niet het geval, als verstokte tweetakt-rijder, en
ik rijd ook nog met een Tjechische fiets, omdat mijn Juppen niet echt
willen. Bovendien vermoedde ik dat er binnen de club geschiktere
kandidaten te vinden zouden zijn die miscchien graag wilden. Die
hebben zich echter niet gemeld , en ondertussen had ik er al aardig
wat evenementen en treffens opzitten, en het bevalt me eigenlijk
steeds beter. Dus laat ik 't proberen…. (Rene, Jan, Nutte en
Sybrand, bedankt voor het door jullie in mij uitgesproken vertrouwen!
Al ken ik niet alle leden, en zelfs van de diehards op de treffens
weet ik vaak de goede naam (nog) niet bij het gezicht, en niet alle
leden kennen mij, de sfeer die er heerst, en de ontspannen wijze
waarop zo veel verschillende mensen binnen de club met elkaar
omgaan ervaar ik als inspirerend.. Ik hoop dan ook dat we elkaar in
die sfeer nog vaak zullen treffen en beter leren kennen. En ik durf
hier best namens het gehele bestuur, en zij die daaromheen hun
taken vervullen, te zeggen dat we daar met veel plezier aan willen
werken.
Tot ziens op het volgende treffen!
Hans Wakka

Negatieven en fotos worden indien
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Van de redactie .
Zo we zijn er weer, de eerste goede dagen van het jaar zijn weer voorbij evenals het
voorjaarstreffen in Mijdrecht. Toen was het weer wat minder maar droog hebben we het
grootste deel van de tijd toch gehad. Even wennen was het overvloedige ontbijt
s’morgens. Geen gek idee om dit als standaardvereiste in te gaan voeren op een treffen
lijkt me.
Tevens de ledenvergadering gehad. Weinig schokkende zaken behalve het afscheid van
onze voorzitter Rene de Groot die vanwege tijdgebrek een en ander niet meer er bij kan
hebben. Natuurlijk hoort bij een afscheid een welkom en dat is in deze aan de nieuwe
voorzitter, Hans Wakka. Rene bedankt voor de gedane inspanningen om onze club toch
als een gezellige groep te behouden en te bestieren. Welkom Hans , hopelijk lukt het om
alles netjes in het gareel te houden en of krijgen. Voor de rest was vanwege ziekte en
afwezigheid van een groot deel van het bestuur weinig schokkends te melden. Een kort
verslag verderop in dit nummer.
De toerrit op zaterdag was lekker. De wegen mooi, smal en bochtig (precies zoals het
hoort). Ook de gekozen afstand ca. 45 km was geen probleem. Mijns inziens had het nog
wat langer mogen duren maar ja wie is ik. Ook bij de barbeque s’avonds werden geen
scheve gezichten getrokken. Vlees was er in overvloed en zelfs de opgekomen
regenbuien konden het feest niet verpestten. Een paar dekzeilen maken een heel aardig
openluchtrestaurant.
Verder iets nieuws in de Russian Twin. Om een paar redenen (niet in het minst het
gebrek aan kopij van onze leden) hebben we besloten om een Oude doos te gaan
plaatsen in elk nummer. Dit zijn herdrukken van artikelen reeds eerder geplaatst. Omdat
veel leden redelijk recent pas begonnen zijn met hun Russische werkpaarden moeten ze
het mennen nog even leren, waarom dan geen handje geholpen met wat hulpjes uit de
oude doos. Omdat voor veel mensen de vakantie weer in de buurt komt dit keer een
lekker dik vakantienummer. Hopelijk voor iedereen een leuk stukje leesvoer en
naslagwerk.
Veel leesplezier gewenst,

Jan en Benno
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Clubwinkel
Beheerder:

Hans Wakka

Tel:

050-5413846

Giro clubwinkel :

856302

t.n.v.

H. Wakka te Groningen

Bestellingen:

Vooraf kontakt opnemen met Hans over het gewenste boek,daarna
geld overmaken op de clubwinkelrekening.

Prijzen :
Type

Inclusief B.T.W., Inclusief Porto

Soort Boek

Pag

Prijs

De volgende artikelen

Dnepr
K750

onderdelen (Russisch)

89

20,00

K650

maintainance (Engels)

84

20,00

MT9-10 onderdelen

140

25,00

MT9-10 repair

120

22,50

MT10/36onderdelen

120

22,50

MT10/36operating manual

104

20,00

MT10/36repair manual

116

22,50

MT11

operating manual

89

20,00

MT16

betriebsanleitung

107

20,00

MT11-16 onderdelen

80

20,00

Algemeen repair manual

117

22,50

zijn zonder porto
T-shirt

10,00 UITVERKOCHT !!!

Sweaters

25,00

Katoenentas

5,00

Badge

5,00

Verdere gegevens zoals kleur, maat etc.
bel Hans!

Nieuw !!
'Pins' met DNEPR logo Fl. 7,50

Ural
M72

bouwtekening A3

49

17,50

M72

betriebsanleitung

76

20,00

M63

service manual

119

25,00

onderdelen

56

20,00

service manual

120

25,00

M62-67 onderdelen

76

20,00

M62-67 repair manual

149

25,00

IMZ-8.103onderdelen

115

25,00

IMZ-8.123service manual

70

20,00

IMZ-8.123repair manual

126

25,00

Planeta-3maintenance manual

50

20,00

Planeta sport onderdelen

98

20,00

Planeta-3onderdelen

50

20,00

Voskhodoperating instructions

79

20,00

Jupiter maintenance manual

50

20,00

Voskhodonderdelen

70

20,00

Jupiter onderdelen

50

20,00

Chang Jiang onderdelen (=M72)

97

20,00

Planeta sport operating instructions27

12,50

Chang Jiang instruction manual 56

20,00

M63
M66

Sleutelhangers (leer)
URAL of DNEPR

Fl. 5,-

Excl. Portokosten

Diversen
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Twijfel in de Eifel.........,
Als nieuwbakken lid van de UDCN kreeg ik enkele dagen na mijn
inschrijving al een aantal exemplaren van het prachtige clubblad
toegestuurd. Nog diezelfde avond had ik me al gelijk verdiept in de
verhalen en anekdotes. Het viel mij gelijk op dat er nogal wat “Pech
Onderweg” gevallen in kleuren en geuren worden uitgeschilderd.
Behalve de schoonheid van de diverse modellen is dit dan ook volgens
mijn bescheiden mening (ik rijd nog maar 2 jaar op een Ural IMZ met
zijspan) het meest kenmerkende aan onze gezamenlijke liefhebberij.
Onze zomer vakantie van 1996 zal ik dan ook niet zo snel vergeten:
Zo trots als we waren met onze 650 CC. besloten mijn vriendin en ik om
onze vakantie dan ook maar gelijk met onze Ural te laten starten. Na
een halve dag in- en weer uitpakken van de kampeerspullen in het
zijspan was de voorbereiding voor een groot gedeelte klaar.
De route zou ons over de binnenwegen (HOE ANDERS?) van Belgisch en
Nederlands Limburg voeren, richting de Duitse Eifel. ‘s Morgens lekker
vroeg opgestaan om toch maar snel aan het rijden te zijn. Prachtig zijn
vooral de wegen rond en door Gulpen ! Volop vertrouwend op de techniek
van onze driewieler koersten wij verder richting Vaals en Aken. Lekker
met de zon op onze rug toerden wij zo door het landschap. Tot zover kon
onze vakantie niet meer stuk, maar even later dacht de spanningsregelaar
daar toch anders over. Een kokende accu, waaruit een toch wel lekker ruikende
(wellicht enigszins giftige) damp sloeg, was het gevolg, shit...... We hadden
trouwens nog niet meer meegemaakt dan wat losgetrilde olie-vuldopjes
en ander moertjes en een haperende verlichting.
Gelukkig zijn wij voor één gat niet te vangen en besloten een beroep te
doen op onze reisverzekering die wij toch maar hadden afgesloten (je
weet immers maar nooit......).
Na ruim 80 minuten de telefoon van een benzinestation te hebben
geblokkeerd en enkele aanmanende gezichten verder besloten we al snel
de reis richting huiswaarts voort te zetten. Hoezo niet meer starten ?
Van Aken dus weer naar Vaals maar daar ging het echt niet meer. Een
lastig tegenstribbelende Ural (zo kende ik hem niet!) hield er nu dus
echt mee op !! Wat nu, weer 80 minuten aan de telefoon gaan hangen?
Bij een herenkapper belde ik weer naar de Hulpdienst, gelukkig hadden
we nu prijs in 5 minuten. Er zou binnen een kwartier een monteur van
de plaatselijke motorzaak komen kijken of hij ons weer verder kon helpen.
Al die tijd werden wij bespied door andere vakantiegangers die er het
hunne van dachten, maar daar waren we al aan gewend. Al snel werd de
conclusie getrokken dat een nieuwe spanningsregelaar en accu de enige
oplossing zouden zijn. Maar waar haal je die zo snel eentje van een
Ural ?
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Bepakt en bezakt stond de motor even later op een opsleepwagen
van de A.N.W.B. hetgeen leuke vakantiefoto’s oplevert. Vooral die foto
waar de buren al lachend op stonden toen ze ons dezelfde dag weer thuis
zagen komen.... Het was inmiddels 5 uur. Het kon ons allemaal niet
deren, we hadden per slot van rekening, ondanks alles, toch een leuke
dag gehad en het weer was prachtig.
De volgende morgen alles overgepakt in de auto en weggereden over de
snelweg richting Eifel. Toch wel saai, zo’n snelweg.
Al die tijd stond de Ural thuis werkeloos te wachten.
De eerste zondag in de Eifel besloten we er toch maar op uit te trekken
en reden we een mooie route door de omgeving. De warme zon trok ons uit
de auto en sleurde ons op een terras in Adenau. Onze aandacht werd al
snel getrokken door de old-timers die vlak voor onze neus door een
scherpe bocht sneden.
Het bleek om een tocht van 1500 km. dwars door Duitsland te gaan.
Het terras werd steeds voller en voller. Prachtige exemplaren reden
voorbij. Het gebulder van de oude motoren klonk vertrouwd in de oren.
Wij grapten nog dat wij eigenlijk ook best wel mee hadden kunnen doen
met onze Ural.
Twee pilsjes verder vielen onze monden open toen een originele BMW met
zijspan voorbij denderde. Prachtig. Het applaus van de steeds groter
geworden groep toeschouwers was bijna net zo mooi als het motor geronk.
Later scheurden nog een paar van deze zijspancombinaties voorbij (toch
wel mooi, zo’n origineel BMW embleem, sorry.....................)
Dit bracht ons even aan de twijfel in de Eifel!de Eifel!

The Russian Twin
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Advertentie Tjaarda
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Aanhangwagens achter motorfietsen of bromfietsen
1. Algemene bouwwijze van het voertuig
Artikel 5.15.2
1.
2.

Aanhangwagens achter motorfietsen of bromfietsen mogen slechts éénassig zijn.
Bij één-wielige aanhangwagens moet het wiel zodanig zijn bevestigd dat het
uitsluitend draaibaar is om de eigen horizontale as.

Artikel 5.15.3
De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisdraagraam, dan wel
de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van
aanhangwagens mogen:
a.
geen breuken of scheuren vertonen;
b.
niet zodanig zijn bevestigt, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid
en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in
gevaar worden gebracht.
Artikel 5.15.4
1.
2.

2.

De bovenbouw van aanhangwagens moet deugdelijk op het onderstel zijn
bevestigd.
De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet deugdelijk
zijn.

Afmetingen en massa’s

Artikel 5.15.6
1.

Aanhangwagens achter motorfietsen mogen:
a. niet breder zijn dan 1,00 m;
b. niet hoger zijn dan 1,00 m.

5.

Assen

Artikel 5.15.18
1.
2.
3,

De assen van aanhangwagens moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd
en mogen geen breuken of scheuren vertonen.
De assen mogen niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar
gebracht wordt.
De assen mogen niet zodanig zijn beschadigd of vervormd dat het weggedrag
nadelig wordt beïnvloed.

The Russian Twin
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Assen mogen niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van
verschijnselen van corrosie aan het oppervlak.

Artikel 5.15.24
1.

De wielen, alsmede de onderdelen ervan, van aanhangwagens mogen geen
breuken, scheuren, ondeugdelijk laswerk of ernstige vervorming vertonen.

2.

Onderdelen mogen niet loszitten of ontbreken.
De wielen onderscheidenlijk velgen moeten met alle daarvoor bestemde
bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd.

6

Ophanging

Artikel 5.15.27
1.
2.
3.

De wielen van aanhangwagens moeten zijn voorzien van luchtbanden.
De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas van
de band zichtbaar is.
De banden mogen geen uitstulpingen vertonen

9

Carrosserie

Artikel 5.15.41
De sloten en de scharnieren van de deuren en laadbakkleppen van aanhangwagens
moeten een goede sluiting waarborgen.
Artikel 5.15.48
1.
2.

3.
4.

5.

Aanhangwagens mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing
gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van
aanhangwagens, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor
andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.
De wielen onderscheidenlijk banden van aanhangwagens moeten goed zijn
afgeschermd en mogen niet aanlopen.
Een reservewielhouder die zich aan de buitenzijde van de aanhangwagen
bevindt, moet deugdelijk zijn bevestigd. Indien in de houder een reservewiel is
geplaatst, moet dat wiel goed zijn opgesloten.
Geen deel van de buitenzijde van de aanhangwagen mag zodanig zijn bevestigd,
beschadigd, versleten of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor
losraken.

Artikel 5.15.50
Aanhangwagens achter een motorfiets moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een
mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat.
8
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Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

Artikel 5.15.51
1.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Aanhangwagens achter een motorfiets moeten zijn voorzien van:
twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig, dan wel een
richtingaanwijzer aan elke zijkant, indien de trekkende motorfiets van
richtingaanwijzers is voorzien;
één of twee achterlichten
één of twee remlichten, indien de trekkende motorfiets van een remlicht is
voorzien;
een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig
aangebrachte kentekenplaat;
één of twee niet driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van
het voertuig;
ten minste één niet driehoekige ambergele reflector aan elke zijkant van
het voertuig.

Artikel 5.15.53
1.
2.
3.

De richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel uitstralen.
De achterlichten en de remlichten mogen niet anders dan rood stralen.
De verlichting van de kentekenplaat mag niet anders dan wit stralen en mag
niet naar achteren stralen.

Artikel 5.15.54
1.
a.

b.

De richtingaanwijzers moeten zijn aangebracht:
Aan de uiterste zijden van het voertuig en op een onderlinge afstand,
gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte,
van niet minder dan 0.24 meter;
Op een hoogte van niet minder dan 0,35 meter boven het wegdek.

De lichten moeten zodanig zijn aangebracht dat zij waarneembaar zijn voor een waarnemer
die zich in het meridiaanvlak van het voertuig bevindt op een afstand van 10 meter achter
het voertuig.
2.
3.

4.

De achterlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht op
een hoogte van niet minder dan 0,35 meter boven het wegdek
Het remlicht of de remlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn
aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter boven het wegdek.
Indien een licht is aangebracht, moet dit in het midden of links van het midden
van het voertuig zijn geplaatst.
De niet driehoekige rode retroreflectoren moeten zijn aangebracht aan de
uiterste zijden van het voertuig op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter
boven het wegdek.
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De in artikel 5.15.51 bedoelde ambergele retroreflectoren moeten zijn
aangebracht aan elke zijkant op een hoogte van niet minder dan 0,30 meter en
niet meer dan 0,90 meter boven het wegdek. Ten minste een retroreflector moet
zich bevinden in het middelste derde gedeelte van de aanhangwagen met
inbegrip van de dissel.

Artikel 5.15.55
1.
2.
3.

4.

5.
6.

De in artikel 5.15.51 bedoelde lichten moeten goed werken.
De verlichtingsarmaturen en de onderdelen ervan moeten deugdelijk aan het
voertuig zijn bevestigd.
De glazen van de verlichtingsarmaturen mogen niet zodanig zijn bevestigd,
gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie
nadelig worden beïnvloed.
Lichten met dezelfde functie moeten van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke of
nagenoeg gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met
dezelfde functie moeten symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig
zijn bevestigd.
De in artikel 5.15.51 bedoelde lichten en retroreflectoren mogen niet zijn
afgeschermd.
De in artikel 5.15.51 bedoelde retroreflectoren mogen geen gebreken vertonen,
die de retroreflectie beïnvloeden.

Artikel 5.15.57
1.

2.

Aanhangwagens achter een motorfiets mogen zijn voorzien van:
a. één mistlicht aan de achterzijde van het voertuig;
b. één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig;
c. werklichten
Aanhangwagens achter motorfietsen en bromfietsen mogen zijn voorzien van
extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de
achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.

Artikel 5.15.59
1.
3.
3.

de richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.
de remlichten en het mistlicht aan de achterzijde mogen niet anders dan rood
stralen.
artikel 5.15.55, tweede, derde en vierde lid is van toepassing.

Artikel 5.15.60
1.
a.

b.
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de richtingaanwijzers moeten zijn aangebracht:
aan de uiterste zijden van het voertuig en op een onderlinge afstand,
gemeten tussen de binnenranden van het lichtdoorlatende gedeelte, van
niet minder dan 0,24 meter;
op een hoogte van niet minder dan 0,23 meter boven het wegdek.
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De lichten moeten zodanig zijn aangebracht dat zij waarneembaar zijn voor een waarnemer
die zich in het mediaanvlak van het voertuig bevindt op een afstand van 10 meter achter het
voertuig.
2.

3.

Het mistlicht aan de achterzijde van het voertuig moet zijn aangebracht op een
hoogte van niet minder dan 0,25 meter boven het wegdek, links van het midden
van het voertuig op een afstand van niet minder dan 0,10 meter van het remlicht.
Het remlicht of de remlichten moeten aan de achterzijde van het voertuig zijn
aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter boven het wegdek.
Indien een licht is aangebracht, moet dit in het midden of links van het midden van
het voertuig zijn geplaatst.

Artikel 5.15.65
Aanhangwagens mogen niet zijn voorzien van meer lichten en retroreflecterende
voorzieningen dan in de artikelen 5.15.51 en 5.15.57 is voorgeschreven of toegestaan.

11

Verbinding tussen bromfiets of motorfiets en aanhangwagen

Artikel 5.15.66
1.
2.

De koppeling onderscheidenlijk de dissel van de aanhangwagens moet deugdelijk
zijn bevestigd en mag niet zijn doorgeroest.
De voor de overbrenging van de krachten noodzakelijke onderdelen van de
koppeling onderscheidenlijk de dissel mogen niet gescheurd, gebroken dan wel
overmatig gesleten zijn.

Artikel 5.15.67
Indien de aanhangwagen is voorzien van een kogelkoppeling;
a.
moet de sluit- en borginrichting goed functioneren;
b.
mogen de onderdelen niet zijn vervormd.
Artikel 5.15.70
De koppeling van aanhangwagens met één wiel mag slechts bewegingen toelaten om een
horizontale en een verticale as, loodrecht op de lengteas van het trekkend motorrijtuig.
De koppeling van aanhangwagens met meer dan één wiel moet bovendien bewegingen om
een as in de lengterichting van het trekkend motorrijtuig toelaten.

The Russian Twin
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Agenda
De agenda voorlopig voor 1998
30 Mei 1998
Toerrit van de Jawa/CZ club
7 Juni 1998
Zijspan toerrit te Roosendaal.
Info bij :Ad van de Elshout
Diamantdijk 86
4706 GZ Roosendaal
3/6 Juli 1998
Delfsail treffen, meer erover verder in het blad
Augustus 1998
Warncke treffen, meer hierover verder in het blad
19 September 1998
Papsleevn-gastenrit 1998, meer erover verder in het blad
8 November 1998
Tweede onderdelenbeurs op de gebruikelijke lokatie Het vanck te
Kesteren.
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DELFSAIL!!!DELFSAIL!!!DELFSAIL!!!
Hier dan de lang verwachte informatie met betrekking tot het weekend in juli
om te beginnen het programma van DELFSAIL vanaf vrijdag 3 juli t/m maandag 6 juli
VRIJDAG 3 JULI
vanaf ca.
10.00 u.

17.00 u.
Avond

Vertrek van de schepen vanaf de rede bij de Eemshaven voor de “Parade of
Sail” Internationale zeilwedstrijden van de brandweer.
Verwelkoming van de schepen middels saluutschoten.
Laatste schip meert af in de haven van Delfzijl
Officiële opening en vuurwerk
Speciaal programma; wordt nader bekendgemaakt
Kranendans

ZATERDAG 4 JULI
Vanaf
11.00u.
Middag

Avond
22.45u.

Op alle podia diverse optredens, demonstraties etc.
2e ISSA Shantifestival
Drakenbootraces
Finish van de internationale Brandweerzeilrace; Fire Challenge
Start Collin Archer Memorial Race (naar Larvik in Noorwegen)
Zeilwedstrijden Kustzeilvereniging in Bocht van Watum
Mini Sail; Demonstratie modelschepen
Night of the Sea Proms; op podium op de havenkade en op het drijvende
podium in de haven.
Kranendans

ZONDAG 5 JULI
Morgen:
vanaf
13.00 u.
vanaf
14.00u.
Middag:

Avond:
22.45 u.

Sea Sunday; Oecumenische Kerkdienst voor bemanning en publiek
Op alle podia diverse optredens, demonstraties etc.
Sliksleeën bij het Eemshotel
Mini Sail: demonstratie modelschepen
Vlootschouw in de haven van traditionele Nederlandse schepen
Zeilwedstrijden Kustzeilvereniging
Country en Western avond; voor bemanning en publiek
Kranendans

MAANDAG 6 JULI
Vanaf
11.00 u.
Middag:

Op alle podia diverse optredens, demonstraties etc.,met o.a. Veronica
ZomerTour
Zeskamp op het strand; voor bemanning en publiek
Beachvolleybal

The Russian Twin
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Mini Sail; demonstratie modelschepen
Zeilwedstrijden met Jollenkruisers
Ca.
17.00 u.
Avond:
22.45 u.

Streetparade;Bemanning en publiek maken een muzikale wandeling.
Begeleid door veel muziek en dans.
Moonlight Tour met verlichte schepen: start in het Damsterdiep, door de
nieuwe sluis, Eemskanaal, Damsterhaven, Handelshaven.
Kranendans.

Zoals je ziet begint het programma vrijdag ochtend;
HET IS MOGELIJK OM AL DONDERDAG VANAF ONGEVEER DRIE UUR TE
ARRIVEREN!
Graag van te voren melden bij de organisatie!
Het programma van dinsdag en woensdag staat hier niet vermeld, maar als er mensen
zijn die zolang willen blijven, dan is dat mogelijk, ook dit van te voren melden bij de
organisatie!
Ons treffen vindt plaats op het terrein van de MC Rottum, aan de Koperweg 21 te
Farnsum.
Het terrein zal worden bewegwijzerd vanuit de richtingen Groningen en Winschoten.
Omdat dit treffen rond het SAIL programma is georganiseerd, is de opzet enigszins
afwijkend. Buiten de UDCN leden zijn er enige buitenlandse contacten (Duitsland)
uitgenodigd.
Op het terrein zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
Het onderkomen van de MC Rottum, voorzien van een open, maar wel overdekt terras.
Ook wordt van hieruit de catering verzorgd door vrijwilligers van de MC Rottum!
Deze afspraak loopt in ieder geval van vrijdagmiddag tot zondagavond
Zowel voor de dames als de heren een sanitair unit met toiletten, douches met warm en
koud stromend water, en wastafels.
Verlichting op diverse puinten op het terrein.
Een (nog steeds groeiende) vooraad kampvuur hout.
Kingsize barbecue.
De toegang tot het terein bedraagt voor Nederlandse deelnemers f 12.50 per persoon per
dag, incl. ontbijt, door Duitse deelnemers kan ook met DM worden betaald, dan is de prijs
DM 12.50, eveneens inclusief ontbijt. Toegang voor de kids is gratis!!
De MC Rottum werkt voor de catering met een ZOEPKOART van f 17.50 (DM 17.50)
waarop tien VLOEIBARE consumpties kunnen worden verkregen,(de koffie is gratis.) of
andere snacks, en ook barbecue bescheiden (karbonades e.d.)
Kom je eerder, of blijf je langer, dan gelden voor de extra dagen lagere tarieven indien er
geen catering meer is.
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Verder hebben we nog een aanbod gehad van een locale horeca ondernemer; wie met
zijn motor enkele uren voor zijn terras wil staan, kan rekenen op een gratis lunch met
twee consumpties. Of dit iets wordt hangt af van het feit of hij voor ons een ontheffing
kan krijgen, want zijn bedrijf ligt in afgesloten gebied. Vrijwilligers kunnen zich alvast bij
mij melden (Hans, zie aan het einde).
Ondanks het enorme programma aanbod zal er natuurlijk ook een tocht worden uitgezet,
voor de verstokte rijders, en natuurlijk voor hen die van ver komen met de fiets op de
aanhanger.
Houdt rekening met drukte op de wegen bij het plannen van je vertrektijd, er worden in
die ene week honderdduizenden mensen verwacht, dus je bent gewaarschuwd!
Om de inkoop goed te kunnen inschatten wil de FC Rottum graag van te voren weten
hoeveel mensen ze kunnen verwachten, daarom het verzoek om bij een van de
onderstaande mensen te melden met hoeveel mensen je komt.
DE INSCHRIJF TERMIJN SLUIT DONDERDAG 25 JUNI OM 17.00 U.
P.S. vergeet ook je zwemspullen niet.
TOT ZIENS OP DELFSAIL !!!
Hans Wakka,
Gisela en/of Derk Bos
Jan Wassenaar
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Gaan we naar Rusland toe ??
Een paar bladen begon het virus al een beetje te roeren hier, nu heeft het dan toch
eindelijk toegeslagen.
Iets in me heeft zin gekregen (en niet alleen bij mij) om eens een keer een poging te
wagen een fabrieksbezoek te organiseren bij onze russische mama-fabrieken (dnepr of
ural). Nu klinkt het gemakkelijker dan het is om te zeggen we gaan naar rusland toe. Wat
te denken van het regelen van de reis, het verblijf, de afspraak in de fabriek etc. Maar nu
de brandende vraag:
Is er inderdaad binnen de club interesse om hieraan mee te werken of mee te gaan?
Als we dit willen doen moeten we toch een redelijke groep mensen bij elkaar proberen te
krijgen die hieraan mee willen doen. Voor de geinteresseerden : het is niet de bedoeling
om met het zijspan die kant op te gaan maar via een “snelle” treinverbinding die kant op
te gaan. Een verblijf daar in een hotel gekoppeld aan een fabrieksbezoek en misschien
nog wel wat andere dingen bezoeken daar in de buurt. Met name Kiev moet een hele
mooie stad zijn om wat tijd door te brengen.
Een eerste voorzichtige navraag door Robert bij een kennis van hem heeft reeds het
volgende opgeleverd.
URAL-fabrieken
Yekaterinburg (vandaar nog naar Irbit)
Amsterdam

è

Koln

dag 1

Koln

è

Moskva

dag 1-3

Moskva

è

Yekaterinburg

dag 3-4

Richtprijs hiervan ca. Fl. 550,- retour op basis van 2 personen, toeslag couchettes
ca. Fl. 30,pp
DNEPR-fabrieken
Kyiv
Amsterdam

è

Berlin Ostbahnhof dag 1

Berlijn

è

Kyiv

dag 1-3

Richtprijs hiervan FL. 425,- retour op basis van 2 personen, toeslag couchettes
ca. Fl. 30,pp
The Russian Twin
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Je ziet het al, het is geen reisje voor een weekend, voor een gedegen bezoek moet toch
wel gedacht worden aan een reis van 1, 2 weken. Nu is dit voor een aantal van ons geen
bezwaar en uit de interesse in Mijdrecht lijkt het mij best haalbaar een poging te wagen.
Dus heb je interesse om mee te gaan, zin om mee te helpen dit te regelen of een interessant tegenaanbod
laat het me dan horen.
Commentaar, aanvullingen etc via :

Benno van Ham
076-5142101
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Voorjaarstreffen 1998
Al jaren rijden mijn vriendin en ik motor, Dini heeft een K75 en ik heb een R100 GS/PD.
Als we op vakantie gaan brengen deze solo BMW´s, gepakt en gezakt met
kampeerspullen en aanverwante artikelen, ons van Finland tot Italië.
Onderweg en op treffens kom je dan ook altijd mensen tegen die rijden met een zijspan.
Wij vroegen ons altijd af wat hen bezielde. Je geeft met het rijden op zo´n apparaat toch
enkele voordelen van een solomotor op, terwijl je de nadelen van het rijden in een blik op
vier wielen op de koop toe moet nemen. Het moet dus wel iets aparts zijn. Bij ons bleef
steeds een nieuwsgierig verlangen bestaan ooit eens een dergelijk voertuig te berijden
en wellicht te bezitten. Dan ga je eens kijken wat zoiets moet kosten. Het nieuwsgierig
verlangen werd een stuk minder bij het aanschouwen van de prijzen. Een zijspan
koppelen aan één van de BMW´s vonden we eigenlijk zonde (ze rijden zo lekker) en
omdat wij ook nog nooit met een zijspan gereden hadden vonden we het toch te riskant
om er veel geld aan uit te geven. Het brandende verlangen belandde dus in de doofpot.
Totdat ik in een motorkrantje een advertentie zag staan van een Ural met zijspan. Een
Ural dat is toch zo´n Russische BMW (D)nepper van pisbakken staal, waarmee je met
garantie tot de deur slechts 400 km kunt rijden? Eerst overleg, wat denk jij? De prijs is
leuk, maar wat kun je van zo´n ding verwachten? Eens gebeld met de eigenaar. Wat is
dat voor een ding? ´Een Rus, je moet er van houden´! Eens gebeld met de BMW-dealer
waar wij altijd naar toegaan. `Het zijn leuke apparaten, ik heb er zelf vroeger ook een
paar gehad en heb er veel plezier mee gehad. Om de prijs hoef je het niet te laten maar
knoop een ding in je oren, ´IK HELP JE ER NIET MEE`! Weer overleg. Doen of niet
doen. Als we het doen zitten we er allebei voor ongeveer 1000 gulden in.
Oké we bellen voor een afspraak. Op een zondagmiddag in december gingen we kijken
in Alblasserdam. In een garage stond hij, onze groene Ural. Verliefdheid op het eerste
gezicht. Enthousiasme temperen want we wilden nog wat van de prijs af hebben. Nu nog
rijden. Na een kwartier het kickstart-pedaal te hebben beroerd kwam het groene monster
tot leven. Starten deed hij dus niet echt goed. Daarna rijden. Dini in het bakkie, ik rijden.
Een brede grijns komt op mijn gezicht te staan. Na tien minuten krijg ik een tikje tegen
mijn arm. Dini wil natuurlijk ook rijden. We stappen over en als ik vanuit het bakkie
omhoog kijk naar Dini, zie ik dezelfde brede grijns. We rijden langs de dijk richting de
molens in Kinderdijk. Hard gaat hij niet, maar dat kan ook niet op deze kronkelige weg.
We blijven zeker een half uur weg. Ik rij ook nog een stukje en kijk Dini aan als ik de Ural
in zijn achteruit zet. Allebei brede grijns. Allebei enthousiast. Bij terugkomst wordt de prijs
vastgesteld en wordt besloten dat we de motor vrijdag komen ophalen.
Thuis gekomen bagatelliseren wij het startprobleem en de tekortkomingen van deze
Russische motor en besluiten dat dit eindelijk eens een aanleiding is om ons te
verdiepen in de mechanica. Vrijdag is het eindelijk zover, we staan weer bij de garage.
De Ural ziet er nog mooier uit. Ik mag het eerste stuk rijden. Gelijk de snelweg op richting
Rotterdam. Ik krijg de Ural niet harder dan 70. Op de van Brieneroordbrug krijg ik het
Spaans benauwd. Heuveltje op staat er 50 op de teller. Van links en rechts word ik
ingehaald door vrachtwagens die seinend met hun grootlicht aangeven dat ik hier
eigenlijk niet behoor te rijden met deze snelheid. Dan de eerste scherpe bocht naar
rechts bij de Spaanse polder. Ook hier krijg ik het weer ... benauwd. De vorige eigenaar
had mij gewaarschuwd voor de bochten naar rechts. Visioenen van gekreukeld metaal en
gebroken ledematen schieten door mijn hoofd.
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Bij het benzinestation in Delft zet ik de Ural aan de kant. Koffie en een sjekkie voor de
schrik!!! Dini, die met de auto achter mij heeft gereden, komt lachend naar mij toe. Hard
gaat hij dus echt niet. Het tweede stuk van de rit naar huis doet Dini. Vanaf Delft nemen
we de binnenwegen. Als ik in de auto achter haar aan rijd, besluit ik dat we een goede
koop hebben gedaan. Het is een prachtig ding. Twee kilometer voor thuiskomst zie ik
vonken uit de uitlaat komen en ik hoor luide knallen. Ural aan de kant en wat we ook
trappen hij wil niet meer starten. Dat heb je met zo´n Ural, niet te vertrouwen. We wilden
toch zo graag leren sleutelen! Eens kijken!!! Bougies er uit, schoonmaken, trappen. Niks!
In de tank kijken. Ik zie niks! Even schudden, ja ik hoor wel iets klotsen. Nog eens
trappen. Niks! Dini rijdt alvast naar huis met de auto om nog wat gereedschap te halen.
Ik trek een benzineslang los. Er komt niets uit. Even het kraantje heen en weer halen. Er
komt helemaal niets uit. De vorige eigenaar heeft ons verkeerd ingelicht over de werking
van het benzinekraantje. Hij bleek dus al de hele rit op zijn reserve te hebben gestaan.
Dan komt Dini terug. Behalve gereedschap heeft zij (slim) een jerrycan met benzine
meegenomen. Benzine in de tank, drie keer trappen, lopen. Allebei brede grijns.

Foto van treffen 1

Thuisgekomen bewonderen wij de Ural nog eens. Hij is mooi. Maar is hij ook
betrouwbaar? Kun je er een lange vakantie mee maken? Wat kun je verwachten van
zo´n Rus? We kennen niemand die er een heeft, laat staan iemand die er verstand van
heeft. Kortom we moeten lid worden van een club. Is er een club? Twee maanden later
zijn we lid van de UDCN. In het krantje lees ik dat er een voorjaarstreffen is. Daar gaan
we zeker naar toe!
Op vrijdagmiddag 1 mei bepakken we voor de eerste keer de Ural. Je kunt lekker veel
meenemen en je hoeft niet te kijken of je laarzen ook nog wel mee kunnen. Er gaat een
hoop in het kontje van de zijspan (Een krat bier past alsof hij ervoor gemaakt is, helaas
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die kon niet mee). Dan gaan we op pad. Het is de eerste lange rit voor de Ural, sinds we
hem gekocht hebben. De Ural heeft een tijd stil gestaan. We hadden hem in februari een
beurt gegeven en de verkeerde bougies erin gedaan. Hij bleef maar op één pit lopen,
andere bobine (2cv) geprobeerd etc. Totdat ik ontdekte dat ze ons de verkeerde bougies
verkocht hadden. Afijn, wat was ik blij dat hij weer redelijk liep. Ik zeg redelijk want op het
treffen hoopten wij wat mensen te ontmoeten die verstand hadden van het goed afstellen
van de Ural. Hij reed nu wel weer op twee pitten, maar niet geheel zonder ploffen en
luide knallen.
Na onze eerste ervaringen op de snelweg besluiten we over de binnenwegen naar
Mijdrecht te gaan. Via de Kaag, Leimuiden, Nieuwveen, Mijdrecht. Geschatte afstand
zo´n 45 kilometer. Als hij warm is, loopt de Ural lekker en zie ik het naaldje van de
kilometerteller soms richting de negentig zwaaien. Rijdend langs de Kromme Mije komen
we in Mijdrecht aan. Mooie omgeving hier, met volop polderlandschap. Dan rijden we de
ingang van de camping voorbij. Even in zijn achteruit en steil naar beneden het veld van
het treffen op. Er staan al wat tentjes. We rijden langs en zoeken een plekje. Het weiland
is erg drassig en de Ural komt vast te zitten in de modder. Even duwen en we stoppen bij
Jan Wassenaar voor de inschrijftafel. Hij zit net aan zijn Struik maaltijdje.
We zoeken een plekje en maken kennis met onze buren Hans en Nel uit Lelystad die
ook net zijn aankomen. Het ijs is gelijk gebroken. Drankjes worden uitgewisseld,waaronder de door ons, uit Finland, meegenomen fles Ural Mokka. We zetten de tent op,
verkennen het terrein en maken kennis met andere liefhebbers van Russisch staal. Dan
maken we ons eigen maal en zien dat er zelfs een kampvuur gemaakt gaat worden. Bier
en fris kun je halen bij Jan Wassenaar en Hans Wakka.
Om een uur of tien zit iedereen rond het kampvuur. Verhalen en ervaringen worden
uitgewisseld. Ook zijn er verhalen over een land waar ze geen vrouwen hebben maar wel
dames. Waar ze geen kampvuur hebben maar wel fikkie stoken. Ze hebben er hout en
takkenbossen maar beslist geen berkenhout, wel beukenhout. Hans Wakka houdt de
gemoederen tot laat in de nacht bezig met verhalen over dit land. Hebben ze nou heren?
Nee, geen heren maar mannen hebben ze wel. Ja, nou snap ik hem!!! Ondertussen
druppelen er nog steeds late treffengangers binnen, je hoort ze van veraf door de nacht
aan komen rijden. Rond een uur of twee duiken we de tent in. Het is tot dan toe droog
gebleven.
De volgende dag wordt begonnen met een goed verzorgd ontbijt in de kantine van de
camping. Daarna wordt de jaarvergadering gehouden. Vanuit de vrachtwagen wordt
bekend gemaakt dat Rene de Groot de voorzittershamer over geeft aan Hans Wakka en
dat het financiële jaarverslag door ontbreken van enkele bestuursleden niet op deze
vergadering gepresenteerd zal kunnen worden. Dan volgt de toerrit. Een werkelijk
schitterende toer door de omgeving uitgezet door Henk van der Ham en Hans Wakka.
Onderweg komen we nog een paard en wagenclub tegen. De spannen van beide clubs
worden bewonderd. In Abcoude maken we een stop voor koffie. Daarna rijden we langs
mooie weggetjes, via Vinkenveen, weer terug naar de camping. Bier, wijn etc. worden
voor de dag gehaald en iedereen praat met iedereen. Met Harry uit Voorhout knutsel ik
wat aan de afstelling van de Ural. 7.1 mm blijkt een belangrijk getal voor de Ural te zijn.
Dan begint het zachtjes te regenen. Er wordt een zeil gespannen over het voetbaldoel
dat op het veldje staat. De barbecues worden eronder gezet. Er volgt een groots
barbecue-festijn met extra veel lapjes, omdat de slagersjongen zich vergist had in de
hoeveelheden. Inmiddels is het weer droog geworden en wordt het kampvuur weer
aangestoken. De vorige avond wordt nog eens dunnetjes over gedaan.
The Russian Twin
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´Ze hebben er geen bier, maar pils hebben ze wel´. ´Urals, Dneprs en Jupiters hebben ze
er niet, maar Sovjet fietsen hebben ze er wel´. De avond gaat door tot in de late uurtjes.
De volgende ochtend wordt er weer een fantastisch ontbijt geserveerd en daarna gaat
iedereen terug naar het veld. De tentjes worden weer afgebroken en ieder gaat
zijns/haars weegs. Rond twaalf uur zijn wij weer thuis. Terugkijkend op het weekend kan
ik stellen dat het een erg gezellig weekend is geweest. De UDCN is een erg gezellige
club met leden die uit het goede hout gesneden zijn. ´Wat voor hout´? Beslist geen
berkenhout!!!
Jos Luyckx, Noordwijk.

Foto van treffen 2
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Russische choppers
Twee jaar geleden was ik op een groot motortreffen in Szklarska Poremba, Polen. Niet
een treffen van een specifieke club of voor een bepaald merk, maar gewoon eentje waar
iedereen met een beetje motor welkom is. En wat je daar te wachten staat is, zoals de
meesten van jullie wel zullen raden: Rockmusic, bier, vrouwen en vooral bikes.
Het ging mij voornamelijk om dat laatste en ik ben overdag de heuvel gaan verkennen
waarop en waar omheen iedereen gelegerd was. Nu gaat mijn hart niet sneller kloppen
als ik een ouwe afgetrapte Kawasaki of een spiksplinternieuwe Goldwing zie, maar toch
heb ik enkele foto’s gemaakt die ik jullie niet wil onthouden. Het bleek nl. dat er aardig
wat motoren waren van Russische makelij. Het meest populair waren de M72’s.
Aangezien dit meestal origineel uitziende exemplaren waren waar men gewoon veel
plezier mee had, is een fotootje daarvan niet zo spectaculair. Wat dat in mijn ogen wel
was, waren de veel op de Rus gebaseerde choppers (het was dan ook een wat ruiger
treffen).
Bij deze dus een greep uit mijn fotoreportage en wat commentaar voor zover een en
ander niet direct uit de foto’s blijkt.
Have Fun, Eric van Gasteren

Chopper 1:
Wat gelijk opvalt is het lange starre frame. Het is een M72-frame waarvan de
plunjervering is verwijderd en wat is doorgetrokken totdat beide framebuizen elkaar
raken. De onderste framebuis loopt achteraan wat omhoog om de wielbasis niet al te
lang te maken. De nu ontstane vaste as is bevestigd aan het achterste gedeelte van een
Dnepr-achterbrug waar een gewone Dnepr kardan zit. Het gemonteerde 15” achterwiel
bevat een brede slof en heeft een Dnepr naaf (of een autoband gemonteerd was, ben ik
vergeten). Het voorwiel is een standaard Russisch spaakwiel. Ook de lange, naar
Harley-voorbeeld zelfgemaakte springer voorvork valt duidelijk op. Om deze te kunnen
monteren zonder dat de motor van voren de hoogte in gaat, is de balhoofdhoek enorm
vergroot door gewoon het balhoofd te kantelen. Het blok is een recent Dnepr-blok met
daaraan normale carburateurs en een wat oudere versnellingsbak die via een verlengde
cardanas de aandrijving verzorgen. De uitlaten zijn verlengd doch bevatten standaard
dempers. De forward control is zelfgemaakt en bedient via palletjes en hevels de
remmen en schakelas. De control is zowel ver naar voren als behoorlijk breed geplaatst,
om te voorkomen dat je je kuiten of hielen brandt aan de beide cylinders. Een boxer-blok
is niet het meest ideale voor een chopper. De bediening is standaard Russisch en
geplaatst op een extra breed stuur. De tank is relatief klein zoals het een echte chopper
betaamt (ik schat 7 ltr inhoud) en nodigt uit tot het regelmatig houden van een pauze om
een saffie te roken (en natuurlijk ook effe te tanken). Op en om de koplamp zit een
slaapzak die in plastic gevat is omdat het nogal regenachtig was.
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Chopper 2:
Deze M72-derivaat lijkt sterk op de vorige (chopper2). Eenzelfde modificatie van het
frame om een starre achteras te krijgen en wederom een Dnepr-blok met Dneprversnellingsbak om het geheel voorwaarts te stuwen. Interessante details zijn het extra
brede stuur en de brede voorvork die het geheel een imposant uiterlijk geven alsmede de
brede stalen pijp die dienst doet als highway bar. Het zal waarschijnlijk niemand
verbazen dat de uiteinden hiervan nogal “geschraapt” waren. Een paar stalen plaatjes als
treeplank maken het geheel compleet!
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Chopper 3:
Bij deze chopper is het M72-frame intact gebleven. Er is bovendien een fatsoenlijke
forward control aangebracht. Die moet vanwege het boxerblok erg breed zijn want wie
brandt er graag zijn kuiten aan een paar hete cylinders? De zelfgemaakte Harley-achtige
springer voorvork bevat een stuur dat wel heel erg snel klaar geweest moet zijn
(glimlach). Het achterspatbord is een afgezaagd Dnepr-spatbord dat vanwege het
kleinere achterwiel wat verder naar achteren geplaatst is geworden waardoor wat meer
ruimte ontstaat voor de accu.
En nu we het toch over de wielen hebben: Het meest in het oog springende hiervan is
het feit dat deze niet kruislings gespaakt zijn! Om echter toch voldoende stijfheid te
realiseren, zijn de
spaken ca 10 mm
dik!
Tja, en als ze dan
toch eenmaal zo
dik zijn, kun je ze
ook wel wat naar
buiten buigen
opdat een
bredere velg
gebruikt kan
worden zodat je
dan er een
goedkope
autoband op kunt
leggen.
Vraag me niet
hoeveel werk dat
geweest moet
zijn. Amper
zichtbaar zijn de
M72-naaf en de
M72-kardan via
welke het wiel
wordt
aangedreven.
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Chopper 4:
Zeer fraaie special paint dat helaas op deze zwart/wit foto niet echt tot zijn recht komt. Bij
deze chopper valt direct op dat het balhoofd gewoon “opgetild” is door boven het blok de
beide framebuizen van het dubbel-wiegframe met ca. 15 cm te verlengen. Verder wordt
de naloop nog vergroot door de gemodificeerde kroonplaten waarin een zeer mooie
springer voorvork is gemonteerd. Een enkele schijfrem zorgt voor een verbeterde
remvertraging doch waar zich precies de remcylinder bevindt, kan ik mij niet meer
herinneren. In ieder geval niet op het stuur bij de remhevel, want daar vertrekt een
gewone bowdenkabel.
Voor een volledige forward control was blijkbaar geen inspiratie meer. Alleen een paar
highway steps boven de beide uitlaatpoorten zijn cool, zolang er maar niet geschakeld of
van achteren geremd hoeft te worden.
Een dikker bekleed zadel en een sissybar zorgen voor wat meer comfort dan de vorige
choppers.
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Chopper 5:
Tsjongejonge, wat een lange wielbasis! Deze is gerealiseerd door uiteraard een lange
voorvork en andere balhoofdhoek, maar ook een verlengde achterbrug. Kijk maar eens
waar deze gelagerd is en onder welke hoek vervolgens de achtervering is gemonteerd.
En zoals je ziet hoeft het niet per se een M72-frame te zijn, ook een Dnepr-frame kan
uitstekend dienst doen als chopperframe.
Ook hier is een forward control aangebracht die zelfs ter hoogte van de ontsteking zit!
Een achterspatbord met een stijlvol kontje en een fraai gevormde buddyseat geven het
geheel een echt custom uiterlijk. Het blok, de versnellingsbak, de kardan, carburateurs
en de remmen zijn allemaal van Russische makelij. De uitlaten en valbeugels zijn helaas
wat roestig, maar verder is de blauwe lak een fantastische keuze.
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Chopper 6:
Nu eens geen Dnepr-blok maar een echt M72-blok. Je vraagt je misschien af waarom er
zoveel Dnepr-blokken gebruikt worden i.t.t. Ural-blokken of de oudere zijkleppers. Nou,
het is gewoon zo dat er in Polen, dat dichter bij de Oekraine ligt dan bij Siberie, veel
gemakkelijker aan Dnepr-onderdelen gekomen kan worden dan Ural-onderdelen. Daar
komt bij dat een zijklepper met zijn 22 pK eigenlijk wat zwak is vergeleken met een 650
cc kopklepper die 35 pk op kan hoesten.
Maar toch ziet een zijklepblok er ook wel heftig uit, getuige deze Harley-achtige custom.
Het M72-frame plus het gehele motor-gedeelte is onvervalst M72 (behalve dan de 12V
Fiat dynamo). De Harley-look wordt gerealiseerd door de volle spatborden, de
upside-down voorvork, het brede stuur en de Harley-klok op de tank. Wat kleine custom
delen zoals de lichten en het zadel maken het geheel compleet.
Toen ik deze motor op het treffen zag kwam gelijk de vraag in me op: “Wat maakt een
motorfiets nu eigenlijk een Harley? De tank en de spatborden? De sound uit de uitlaten?
Een Amerikaans V-twin blok of het frame met een framenummer?”. Wie het weet mag
het zeggen. Dit is echter een M72, dat zie je zo.
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Chopper 7:
Tja, ik vraag me af wat ik aan deze foto nog kan toevoegen? Dat er een prachtig geluid
uit de open uitlaatpijpen kwam, dat de felle rode kleur deze chopper nog meer in het oog
deed springen of dat de zitpositie van de berijder overeenkomt met een gymnastische
buikspieroefening?
Hoe dan ook, met recht een zeer extreme chopper, wederom gebaseerd op een
M72-frame met ook hier een M72-blok dat het redelijk opengewerkte frame toch nog
enigszins vult. Mooi detail is de sierlijke bevestiging van het achterspatbord. Ook valt op
dat de forward control extreem ver naar voren is geplaatst, geen motor dus voor mensen
met een klein postuur.
Het zadeltje is zoals het bij een chopper hoort, extreem dun en direct op het frame
gemonteerd. Wat opvalt is dat ook deze motor wellicht regelmatig te lijden heeft onder
het fenomeen “water in de versnellingsbak” getuige het plastic dat men over de
versnellingsbak heeft gelegd. (Had ik al gezegd dat het een regenachtig treffen was?.
Een tip: het water komt via de km-tellerkabel naar binnen, afdichten met siliconenkit
helpt).
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Chopper 8:
Zo, en dan nu de laatste chopper in deze reeks Russische custom bikes. Bescheiden als
ik ben (ahum) wil ik dan graag mijn eigen project presenteren waarvan een fotootje ook
al in het winternummer van de Russian Twin verscheen.
Ook deze chopper is gebaseerd op een M72-frame. Het enige wat ik daaraan
gemodificeerd heb is de balhoofdhoek. Met een kleine aanpassing van de kroonplaten
kon ik gemakkelijk een Goldwing voorvork monteren die ik toch nog had liggen. Omdat
het voorwiel ook van diezelfde Wing is, wilde ik ook de stijl van het achterwiel hetzelfde
houden. M.b.v. de naaf van een M72-wiel heb ik het achterwiel van een Wing
gemodificeerd zodat dit op een Russische kardan past. Het blok is van een M72, de
versnellingsbak van een Dnepr en de kardan ook, het blok en de bak zijn gepolijst
hetgeen nogal wat werk is. Aan de Bing-carburateurs zijn een paar trechtervormige
power luchtfilters gemonteerd waarachter een roestvrij stalen accubak is geplaatst
(zelfbouw natuurlijk).
De tank is van een NSU uit de 30-er jaren. Deze is van voren dichtgelast. Nu kon ik deze
wat hoger monteren zodat hieronder dan weer plaats ontstond voor een 2CV-bobine. De
dynamo is van het gelijkstroomtype dat in de oudere Polski Fiats (126p) gebruikt wordt
net als de bijbehorende spanningsregelaar (een Pools patent). De bediening op het stuur
is gedeeltelijk van een MZ en heeft met (kunst)hout ingelegde handvaten. De km-teller is
van Russische makelij zodat die direct op de versnellingsbak aangesloten kan worden.
Hij is echter wat kleiner van diameter als we gewend zijn van Ural en Dnepr hetgeen erg
elegant staat. Het voor- en achterspatbord zijn custom alhoewel het model van het
achterspatbord aangetroffen kan worden in de Harley-wereld.
De plunjervering is uitgerust met veren van een auto en is dus wat stugger. De uitlaten
zijn gemaakt van RVS-melkleidingbuis die men toepast in melkveehouderijen en zijn
gewoon open tot aan het eind. Dit levert een mooie diepe toon op die met de lage
compressie van een zijklepper nooit asociaal luid kan worden. De kleur van de tank en
het achterspatbord is metallic rood met enkele grijze biezen. De rest is zwart
gepoedercoat.
Als laatste wil ik vermelden dat de motor helaas nog niet af is (geen tijd, zucht). Een
forward control die ik boven de cylinders wil aanbrengen, moet ik nog ontwerpen
alsmede een schijfremsysteem voor achter. De bedrading moet nog worden gelegd en ik
ben benieuwd of de motor loopt met beide Bings. Kortom, genoeg tijd om er nog even
van te dromen. En zo hoort dat ook vind ik. De droom houdt immers op te bestaan als hij
verwezenlijkt wordt, en of de realiteit een betere vervanging vormt ... Tijd zal het leren!
Free your mind: Customize your bike!
Eric van Gasteren

34

The Russian Twin

Ural Dnepr Club Nederland

The Russian Twin

Nummer 32, Mei Juni 1998

35

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 32, Mei Juni 1998

Groots treffen voor Russische motoren in Duitsland
Wir gehen nach Bremen?, wie gaan er mee?
Jaarlijks wordt door Jorg Warnke (Ural dealer in Noord Duitsland) een treffen
georganiseerd voor Russische motoren en hun berijders. Ik bezocht dit treffen
voorgaande keren met veel plezier. Het is een gezellig samenkomen van tussen de 50 en
100 Russische motoren op een terrein achter een boerderij.
Hier kan gekampeerd worden en er is s’morgens een ontbijt. Ook gedurende de rest van
de dag is er eten en drinken verkrijgbaar. Op zaterdag wordt meestal een toerritje met
een bezoekje aan het een of ander georganiseerd, maar je kan natuurlijk ook zelf iets
ondernemen, bijvoorbeeld een bezoekje aan Bremen. Het treffen vindt plaats in Lensted
(tussen Bremen en Bremerhaven).
Bij mijn laatste bezoek aan Warnke liet deze mij weten dat het hem zeer zou freuen als
we de volgende keer met nog meer motoren uit NL zouden komen, vandaar deze oproep
en ik kan je zeggen het is zeker de moeite waard.
Het plan is om twee groepen te vormen, een vertrekt uit Enschede onder begeleiding van
Nutte Visser, de andere vertrekt onder leiding van Jan Wassenaar uit Leeuwarden.
Vertrokken gaat worden :
Voor diegenen die van ver komen kunnen in bovenstaande vertreklokaties eventueel
overnachtingen geregeld worden. Uiteraard kan de reis ook geheel op eigen gelegenheid
gemaakt worden. Informatiepunten :
Nutte Visser tel (053) 430 78 23
Jan Wassenaar tel (058) 254 17 77

Nieuws van de IZH fabriek.
Onlangs vernamen wij via internet dat de IZH fabriek in Izevsk met een nieuw Model
bezig is, een watergekoelde
tweetact shopper. Ziet er op zich
lang niet gek uit, maar of een
shopper in tweetact uitvoering in
ons land verkoopbaar is, is nog
maar de vraag. En het zal dus nog
wel even duren voor wij deze
motorfiets op de Nederlandse
wegen zullen tegenkomen. Het is
in ieder geval goed te vernemen
dat men in Rusland de
ontwikkeling van nieuwe
motorfietsen niet is vergeten.
Technische gegevens ontbreken
nog.
We houden jullie op de hoogte.
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Uit de Oude Doos
Technische info Dnepr (herdruk uit RT06 en RT07)
Tijdens het druk bezochte najaarstreffen in Noorbeek, viel het mij weer op, dat er
praktisch geen een Ural of Dnepr hetzelfde eruit ziet. Af fabriek is dit al zo, er was een
Dnepr aanwezig, nog geen jaar oud, die zelfs twee verschillende uitlaten had. Sommigen
‘verfraaien hun fietsje met een stoer windscherm, plaatsen al dan niet beenkappen
enzovoort. Veel minder in het zicht, zijn de interne verschillen van de motorblokken. Ik
praat nu even verder over Dnepr motorblokken, aangezien ik daar wat meer van weet.
Carburateurs
Het oude type Dnepr was voorzien van en wel zeer slecht soort Carburateur, herkenbaar
aan de zeer platte gasschuiven en de geringe afmeting van het geheel. Een gewone
carburateur heeft tot taak onder alle omstandigheden een ideale brandstof/ lucht
verhouding te produceren, opdat er optimale energie vrijkomt tijdens de verbranding. Het
oude type voldeed soms totaal niet aan deze eis.
Bij teveel gas geven wil de motor nogal eens gaan inhouden, doordat er teveel brandstof
wordt afgegeven, mooi stationair afstellen kan ook in het geheel niet. Ook heb ik het
meerdere malen meegemaakt dat met zo’n onding, telkens de bougie van een cilinder vet
sloeg. Er komt dan zoveel verontreiniging op de bougie dat deze op een verkeerde plaats
begint door te vonken. Dit verschijnsel trad vooral
op wanneer er rustig binnendoor gereden werd.
Er is maar een remedie tegen dit fenomeen en dat
is andere carburateurs monteren. Het nieuwe type
carburateurs van de Dnepr (zitten ook op de Ural)
zijn een van de alternatieven. Nadeel is dat er een
verloopplaat moet worden gemaakt, die moeilijke
montage garandeert. Eenmaal gemonteerd loopt
de motor als nooit tevoren. Een verder voordeel
van dit alternatef is, dat de sproeierbezetting
meteen ok is. Dit in tegenstelling tot een
willekeurige fantasie carburateur van een ander
merk motorfiets.
Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld Bing
carburateurs. Zelf heb ik ervaring met een 24 en
een 26 mm variant. Eerstgenoemde resulteerd in
een erg laag brandstof- verbruik (zijspancombinatie
tot 1:20) maar hierdoor zakt het vermogen ook wel
iets. De 26 mm is in principe ideaal.
Erg oppassen is het tijdens het uitzoeken van de juiste sproeierbezetting, wanneer het
mengsel te arm is, kan de motor al heel snel vastlopen, of er kan een gat in de zuiger
branden.
Cilinderkop
The Russian Twin
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Uitwendig lijken alle Dnepr cilinder koppen op elkaar. Er bestaat echter een verschil
tussen oude en nieuwe types. ik vermoed dat de ommezwaai tussen oud en nieuw bij het
type MT9/MT10 ligt. De MT9/10 heeft een identieke uitlaat- en inlaat klep. Later is de
inlaatklep vergroot, om een betere spoeling te verkrijgen tijdens het aanzuigen van nieuw
mengsel.
Dit gegeven is erg belangrijk voor het bestellen van bijvoorbeeld nieuwe zuigers.
Wanneer je een grote inlaatklep hebt, maar zuigers voor een oud type motorblok, is de
uitsparing van de zuiger voor de inlaatklep te klein. Wanneer je dit niet meteen doorhebt
en je komt er pas achter tijdens
het aantrappen, dan kan dit
grote schade opleveren (ook
aan je portemonnee).
Zuigers
Zoals je hiernaast al gelezen
hebt zijn er zuigers met grote en
kleine inlaatklep-uitsparingen. Er
zijn echter nog meer
verschillende types. De
alleroudste modellen bezaten
tevens de vlakste bovenzijde,
resulterend in een erg lage
compressie verhouding. Dit
heeft als nadeel dat er minder
vermogen wordt afgegeven,
voordeel is wel dat alles veel
minder aan slijtage onderhevig
is. De nieuwere types hebben
een bollere bovenzijde. Voor dit type was, bij de oude importeur een Italiaans alternatief
te verkrijgen. Helaas zijn deze niet meer te koop, ik heb hier goede ervaringen mee
gehad. Een nadeel van dit type was, dat de rand van de zuiger tegen de cilinderkop
oploopt. Dit is op te lossen door een dikke voetpakking te monteren. Beter is echter om
een hoekje van de rand van de zuiger af te (laten) draaien. Dit afdraaien moet soms ook
gebeuren bij een nieuwe Russische zuiger, tolerantie-foutje zullen we maar zeggen.
De allernieuwste Dnepr zuigers zijn extreem hoog gemaakt met gigantische
klepuitsparingen, resulterend in een hoge compressieverhouding
Krukas
Er zijn (zover ik weet) twee types krukassen gemaakt. Het eerste type heeft een ‘olieinvoer’ tap van 32 mm, bij het latere model is dit vergroot tot 34 mm. Ik bedoel hier het
cilindrische deel van de krukas voor het voorste krukaslager. De olie wordt hier de krukas
ingeperst. Vermoedelijk is deze wijziging doorgevoerd, om de lekkage in dit ‘glijlager’ te
verminderen en dus de oliedruk hoog te houden. Wanneer er op deze plaats veel speling
tussen carter en krukas is, zal dit resulteren in een verminderde smering van de beide
big-end lagers. Dit zijn glijlagers en te weinig smering is dodelijk.
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Ontsteking
De oude motorblokken hadden een niet automatische ontstekingsverstelling, met het
bekende hendeltje op het stuur kan de ontsteking laat gezet worden. De nieuwere
motorblokken hebben een automatische centrifugaal vervroeging. Soms wil dit
centrifugaal mechanisme wel eens blijven hangen, dit kan je merken aan het hard blijven
lopen, nadat er een keer gas gegeven is.
De allernieuwste Dneprs worden uitgerust met een (westerse) elektronische ontsteking.
Deze is volledig elektronisch, de mechanische centrifugaalvervroeging vervalt hier ook.
Nokkenas
Ruwweg zijn er twee typen nokkenassen te onderscheiden. Het verschil zit hem in het
uiteinde van de as, waar de ontsteking op wordt gemonteerd. De oude ontsteking met
handvervroeging heeft het nokje voor de bediening van het kontaktpuntje vast op de
nokkenas. De centrifugaalvervroeging ontsteking heeft dit niet.
Er is in de loop van de tijd echter ook wat geexperimenteerd met nokkenas-timing. Op
zich interreseerd mij dit niet zo, maar je hebt dus oude typen nokkenassen met puntigeen met stompere nokken. Ook het nieuwe type heeft een variant met puntige- en stompe
nokken.
Nokvolgers
Motorblokken van voor +/- 1986 hebben relatief zware nokvolgers. Tegenwoordig is hier
een wijziging in opgetreden en worden er lichtere nokvolgers in losse geleiders
gemonteerd. Deze nokvolgers lijken op die van een Ural.
Carter
Het grootste verschil ben ik eigenlijk vergeten namelijk de 6 of de twaalf volts variant. De
6 en de 12 volt dynamo hebben beide een verschillende montage. Het carter is hier ook
voor gewijzigd.
Dynamo
De oude Dnepr bezat een 6 volts gelijkstroom dynamo. Deze dynamo heeft een gering
vermogen. Met de orginele spanningsregelaar wil de dynamo nog wel eens doorbranden,
voordat dit gebeurt is het dus verstandig om een elektronische variant te monteren. Een
schema voor zo’n regelaar staat in een van onze eerder uitgebrachte clubbladen. Ook op
oldtimerbeursen heb ik ze wel te koop gezien (Vehikel), deze zijn echter aanmerkelijk
duurder, dan de zelfbouw.
Bij een gelijkstroomdynamo in het algemeen zijn de volgende punten van belang :
- De lagering van de dynamo moet goed (spelingsvrij) zijn. Indien dit niet het geval is,
bestaat de kans, dat de koolborstels gaan zweven.
- De koolborstels moeten uiteraard in goede staat verkeren en vrij kunnen bewegen in
hun geleiders, zodat de aandrukveer goed zijn werk kan doen.
- De kollektor moet mooi schoon zijn en mooi cilindrisch. De groefjes tussen de
koperkontakten mogen niet vol zitten met (geleidend) vuil.
The Russian Twin
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De twaalf volt dynamo heeft meer vermogen dan bovengenoemde (150 Watt). In
kombinatie met een 12 Ah accu en een goed werkende spanningsregelaar, is dit
voldoende, om bij normaal rijgedrag, continu met het licht aan te rijden. Wanneer de
spanningsregelaar niet goed zijn werk doet en er te weinig vermogen afgegeven wordt,
ligt de oplossing NIET bij een grotere accu, het eigenlijke probleem wordt hier niet door
weggenomen. Sterker nog, het is niet slim om bijvoorbeeld een autoaccu (45 Ah) te
monteren. Als deze accu bijvoorbeeld na lang stilstaan 3/4 leeg is, moet de dynamo heel
lang bij blijven laden, waardoor deze overbelast kan worden. Zelf rij ik nu al 6 jaar met
een 12 Ah accu en goede (electronische) spanningsregelaar rond zonder ook maar een
probleem ermee gehad te hebben.
Beide dynamo’s worden doormiddel van het nokkenas tandwiel aangedreven. De speling
tussen de tanden van het nokkenas tandwiel en het dynamo tandwiel is instelbaar, door
de dynamo een weinig te draaien. Bij de twaalf volts dynamo kan de koelventilator kap
afgenomen worden en door de ventilator te bewegen, kan de speling ‘gevoeld’ worden.
De tandwielen moeten zo afgesteld worden dat er in ieder geval speling aanwezig is. Is
de speling te groot, dan zullen de tandwielen een rammelend geluid produceren. Staan
de tandwielen te strak, dan treed er overmatige slijtage op, waarschijnlijk hoorbaar door
een grommend geluid (geen ervaring hiermee).
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Advertentie's
Te Koop :
Dnepr MT16 met kenteken
Kilometerstand 6000km
Bouwjaar 1989
Met aluminium velgen (akront)
RVS spaken
Rijdt prima
VraagPrijs FL 3800Dick van Helden Tel:0187-492830
Te Koop :
Diverse onderdelen Jupiter 3,Tula,Voskhod.
Jan & Hans 058-2541777 / 050-5413846
Te Koop :
Ideaal om je gestrande Ural/Dnepr op te halen, deze zomer- en winterharde
Saab 99 MET TREKHAAK!! Bouwjaar 1983, in heel goede staat, met APK tot
november en daarom f 2750,-. Tel. 030-2545366 of 0493-311683.
Kleurt fantastisch bij elke Ural/Dnepr: Knalgele Audi 80 LS uit 1978. In goede staat,
maar al enige tijd in opslag. Vandaar: minder dan duizend gulden.
Tel. 030-2545366 of 0493-311683.

Gevraagd :
Goede achterschokbrekers voor MT16
Humphrey Mansvelt Beck Tel:026-4455176/4459119
Gevraagd :
Dnepr
Jeroen Kingma 0518-421843
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Revolutionaire vinding in Ospel (Limburg)
In Ospel is jongstleden een nieuwe uitvinding gedaan.
Deze uitvinding is, toevallig op een Dnepr motorfiets, met succes
beproefd. Wat door de eeuwen al onmogelijk leek, een perpetüum mobile te maken, is
gelukt!!!! HOERA !!!
Het principe is als volgt (zie tekening):

Omdat het principe op elektriciteit is gebaseerd, is het natuurlijk niet zo explosief
krachtig als onze benzine motor maar men kan nog altijd op benzine rijden als men
grotere vermogens nodig heeft.

Werking als volgt :
1 Op contact zetten
2 Draait men aan gashendel dan gaat door de stroomvoorziening v.d accu de
Electro-motor draaien.
3 Gaat de motor rijden dan wordt de accu door de dynamo 1-2 bijgeladen,
tevens wordt de door speciaal vervaardigde spoiler (hout uit de Ospelse Grootte Peel)
door rijwind verkregen energie omgezet in elektriciteit naar de accu. Al deze
geleverde stromen gaan eerst de Variabele Speed Drive in.
4 De dynamo 2 op voorwiel geeft ook een waarde v.d snelheid weer die ook weer in de
V.S.D gebruikt wordt. 's Nachts kan men hierdoor op goedkoop 'nacht' tarief rijden
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5 De spoiler heeft ook nog een remmende werking, wordt namelijk de rem bekrachtigd
dan wordt door de V.S.D speciale kriebelstroom geleverd aan de spoiler.
6 Hierdoor wordt het Ospelse peelhout dan ruwer en krijgt in de rijwind een gigantische
remmende werking!!

Volgens het schema lijkt het simpel maar je kunt wel indenken dat het V.S.D.
Systeem de grote clue v.d zaak is. Ik mag echter de schemas en de werking v.d V.S.D
niet openbaar maken. Dit vanwege de oliegiganten Shell,Texaco, BP enz….
die ons als Dnepr rijders veel liters benzine kunnen verkopen !
Wilt U meer weten over dit unieke V.S.D systeem.
Johan van Bussel
0495-632222

Lokatie van de homepage van de Ural Dnepr Club Nederland
we zijn verplaatst naar :
http://home.wxs.nl/~jan.wassenaar
http://home.westbrabant.net/~bvanham
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“P A P S L E E V N - GASTENRIT 1998”
Traditioneel al 12 jaar zal wederom in 1998 de Gastenrit voor gehandicapten worden
verreden door het Twentse landschap en diens buurtschappen.
Met een harde, steeds groeiende kern wordt al jarenlang deze volledig door het
bedrijfsleven gesponsorde rit met vrachtwagens en motoren met hen verreden.
De ervaring is dat de gehandicapten het gehele jaar met veel enthousiasme toeleven
naar “hun Gastenrit”. Zij begeleiden de gehele dag “hun gast” en blikken hier dan
dankbaar op terug.
Het streven is om nog meer gehandicapten, die anders teleurgesteld achter moeten
blijven, in de gelegenheid te stellen deze ongelooflijke mooie dag samen met ons te
beleven.
Deel je bovenstaand streven en zou je een gehandicapte en ook jezelf een ongelooflijke
mooie, gezellige en onvergetelijke dag willen bezorgen rij dan met ons mee.
WAAR;
Samenkomst en vertrek vanuit de dorpskern te GEESTEREN
(Overijssel).
AFSTAND;
De Gastenrit zal in totaal ongeveer 50 kilometer bedragen, onderbroken door een
feestelijke pauze en geheel verzorgde gezamenlijke lunch.
WANNEER;
Zaterdag 19 september 1998, vertrek omstreeks 10.30 uur.
IN VERBAND MET INPLANNING EN AANMAKEN AANDENKEN GAARNE TIJDIG
BERICHT.
Er wordt wederom gehoopt op een grote(re) opkomst van Gastrijders en natuurlijk een
stralende dag.
Wat zou er mooier zijn dan een dankbare vertegenwoordiging van “Russian TwinGastrijders” binnen het geheel.
P.S.; Ook Solorijders zijn van harte welkom.
Nadere inlichtingen en opgave;
Jos Bruning, telefoon 074-2501810.
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Aanvulling bij de ledenvergadering
Verslag secretariaat:
Het aantal leden blijft stabiel. Aantal leden bij einde van het boekjaar'97/98;
Leden

288

Gezinsleden

32

Ereleden

7

Buitenlandse leden 7
Totaal

355 leden.

Verslag kascommissie:
De Kascommissie bestaande uit: Henk Feuth en Monique Visser hebben de
Kas over de boekjaren '97/97 en 97/98 gecontroleerd en accoord bevonden.
Verslag Penningmeester :
(ingekort verslagje, het origineel is bij ons op te vragen (redactie)
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2e Treffen.
Het (voor ons tweede) treffen was in aantocht. Ik dacht (als anti-kampeerster) het kan
nooit erger zijn dan ons 1e treffen. Dat was namelijk ook mijn eerste kampeer ervaring; te
kleine tent, geen wasvoorziening, koude nachten en een gekneusde voet. Dus vol
positieve gevoelens naar ons tweede treffen met; een grotere tent, er zouden douches
zijn, warme nieuwe slaapzakken en anti-verzwik schoenen.
De zon scheen toen we weg gingen, ideaal weer voor het week-end was ook voorspeld,
dus op naar Mijdecht. Hoe hoger we kwamen, hoe minder zon we zagen, maar goed,
koud was het niet en het bleef droog!
Aangekomen (na maar één keertje op het einde verdwaald te zijn),tentje opzetten, soepje
koken (of tenminste het water, want soep zat in een zakje, even roeren…). Ondertussen
de anderen die ook aankwamen begroeten en de mannen leuterden natuurlijk gelijk over
de Olgas en andere namen die zij hun dierbaren hebben gegeven.
Na de maaltijd, in de kantine, was er een lekker kampvuurtje in een grote metalen kist,
waar rondom nog het een ander besproken en gekletst werd.
De volgende dag al vroeg op, lekker douchen, sohé, daar knap je effe van op! Het ontbijt
was uitstekend, picobello verzorgd, echt een uitgebreid ontbijtbuffet met alles erop en
eraan. Wat verder op de ochtend (na het uitbuiken) was er de algemene
ledenvergadering, waar overigens 2½ bestuurslid aanwezig was. Hier nam de oude
voorzitter (Rene de Groot) afscheid en werd de nieuwe voorzitter (Hans Wakka)
voorgesteld. Daarna was het klaarmaken (tanken) voor de tourrit. Deze tocht was echt
heel erg mooi, ik heb er echt van genoten. Als je hem nog eens wilt rijden, dan is hier de
route:
Routebeschrijving
verlaat het terrein en ga rechts af , le weg links bij de weg rechts, richting De Hoef blijf het
water volgen, na ongeveer 8 km rechtsaf de provinciale weg op bij het eerste stoplicht linksaf
de Tienboerenweg op deze weg uitrijden
LET OP DE WEGVERSMALLING
aan het einde van deze weg linksaf de Veerweg op Veerweg uitrijden en dan rechtsaf richting
Abcoude over de Waverdijk bij het bord doodlopende weg over de brug en dan linksaf over de
tweede brug en dan rechtsaf richting Abcoude, doorrijden tot de volgende brug aan je
rechterkant, over de brug borden doorgaand verkeer volgen aan het einde van de weg,
T-splitsing, linksaf over de brug, rechtsaf richting fort Abcoude doorrijden tot Baambrugge
in Baambrugge rechtsaf over de brug daarna weer linksaf richting Vinkeveen (ANWB fietsrichtingaanwijzer) onder de snelweg door rechtsaf en direct weer linksaf aan het einde van de
weg rechtsaf Als het goed is bevindt je je dan in Vinkeveen
Rijdt Vinkeveen door en uit, richting Waverveen voor Waverveen linksaf kruispunt met
stoplichten oversteken op de eerste kruising voorbij de Mij- drechtse Dwarstocht (water)
rechtsaf richting Mijdrecht bij de rotonde links (wel eerst eromheen ja!) daar waar de weg
naar links afbuigt, ga je rechtsaf rechtdoor(als je er bent, snap je’t, en als je ‘t snapt ben
je er bijna)over de brug, rechtsaf, dan links en dan weer rechts aan het einde van deze weg
linksaf rechtdoor blijven rijden, tot je in de bocht het terrein weer ziet liggen.
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Het leuke was dat we op een gegeven moment om een stoet paarden heen moesten en
dat de mensen die,ons aan het einde van die stoet zagen passeren, niet meer wisten
waar ze naar moesten kijken. We waren al vrij vroeg weer op het terrein waar de mannen
weer aan het sleutelen sloegen en sorry ik ben hier een stukje kwijt, want ik heb even
liggen slapen….
s Avonds de barbeque in de regen! Maar wat is die Ural club creatief! Ze hadden tussen
het voetbaldoel en de drank/eet wagen een zeil gespannen en zo konden we toch droog
staan! Sommige kabouters (sorry, Jurgen gepikt van jou) hadden het ontzettend koud
(overigens de wat groteren onder ons ook) maar, die deden droge sokken aan en/of
warmden zich op aan de barbeqeu.
De barbeque was overigens heel goed verzorgd. Iedereen had zijn eigen pakketje vlees
een een ½ stokbrood. Voor veel mensen was het wel erg veel, maar daar wisten anderen
wel raad mee. De barbeque-inhoud werd later bevorderd als basis om het kampvuur mee
aan te maken.
Later op de avond werd ook de lokale hout voorraad van de camping geplunderd, maar
wij hadden het lekker warm (misschien ook wel een beetje van de drankjes).
Die nacht heb ik in ieder geval erg goed geslapen, ondanks de regen.
De zondagochtend weer douchen, lekker ontbijtje en weer op naar huis. Op de terugweg,
op de pont bij Gorinchem kwamen we Junior tegen en we reden samen een endje op.
Thuis gekomen en daar de tent laten drogen (hier scheen de zon weer, ze noemen ons
natuurlijk ook niet voor niets het zonnige zuiden)en toen alles opgeruimd.
Nou dit treffen was wat mij betreft en qua kampeer ervaring die ik dus niet heb, heel goed
bevallen!
Tot DelfSail!!!
Dorine .
p.s. Waarschijnlijk doen we die rit in twee
dagen vanwege de toch wel flinke
afstand.
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Oproepjes
Voor de treffens zijn wij nog steeds (zoals altijd) op zoek naar actieve leden die wel
zin hebben zoiets een keer mee te organiseren. Elk leuk idee is welkom.
Een vraag die geregeld gehoord wordt is om een keer een treffen te organiseren in
een kampeerboerderij. Zijn er meer leden geinteresseerd hierin ?
Een ander (nog vaag) idee is om een keer een bezoek te brengen aan de
Ural-fabriek, zijn er mensen die deze kar willen trekken? Zie ook het artikel in het
blad.
Als je in het bezit bent van een E.H.B.O. diploma en een geregeld bezoeker van
treffens dan zouden wij graag je naam weten, het is maar handig om te weten in
geval van noodzaak.
Mensen die in het bezit zijn van oude, niet functionerende of overtollige 6v dynamo's
voor Urals kunnen deze kosteloos opsturen naar GOS.S.I.E motoren, adres
Pietseweg 6, 4751 RV Oud-Gastel. Tesamen is misschien van deze onderdelen weer
een nieuwe dynamo te maken. Als je dan later zelf eens met problemen staat kunnen
zij je ermee helpen. Tel: 01655-14440.

Advertentie Marco Boelis
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Steunpunten van de UDCN
binnen een straal van 40 kilometer
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Contributie
Inschrijfgeld

Fl. 5,-

Volwassene

Fl. 30,-

Gezinslid

Fl. 10,-

Kinderen

Gratis onder de 16 jaar

Gironummer 2594048 o.v.v. UDCN 3511PE 357
Ural Dnepr Club Nederland
Zweringweg 58
7545 CW Enschede
Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van mei tot mei. Voor
mutaties, opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij
onze secretaris :
Nutte Visser (053) 4307823

