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Berichtje van de secretaris (betreft contributie 2006 voor “oude leden”) 
 
Bij de vorige “Twin” hebben de meesten van jullie een Acceptgirokaart aange-
troffen. We hebben alle enveloppen tweemaal gecontroleerd of alle giro’s er 
wel in zaten en we hebben er geen een overgehouden. Als je nu denkt “hé ik 
heb geen giro gezien” dan is die vast in de envelop blijven steken en bij het 
oud papier terecht gekomen. 
 
Vandaar dat ik de mensen, die de giro wel hebben gezien, wil vragen om zo 
snel mogelijk hun contributie te betalen en de mensen die de giro niet hebben 
gezien, (maar van zich zelf weten dat ze hun jaarlijkse contributie nog moeten 
betalen) het zelfde te doen. We hebben als bestuur besloten om geen herinne-
ringsbriefjes meer te sturen, dit betekent dat leden die voor 31 december niet 
hebben betaald automatisch worden uitgeschreven en dus in 2006 geen “Twin” 
meer zullen ontvangen.  Mensen die spijt hebben en in 2006 weer lid willen 
worden, zullen dat lidmaatschap opnieuw moeten aanvragen. 
 
Met vriendelijke groet, 

De secretaris. 
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Van de voorzitter, 
 
Terwijl ik dit schrijf stormt het buiten flink, het lijkt nu echt wel richting winter 
te gaan met al die natte sneeuw. Omdat mijn auto kapot is moet al het vervoer 
met de Ural, maar hij blijft zijn werk goed doen.  
 
Maar goed, ondertussen is dit de laatste uitgave van de Twin dit jaar en van-
wege het jubileum jaar komen in deze uitgave een aantal oud-voorzitters aan 
het woord. Voor velen is het ontstaan van de UDCN nog een onbekend gebied, 
vandaar een blik in onze geschiedenis. Duidelijk is dat we de oprichters, oud-
voorzitters en andere oud-bestuursleden dankbaar mogen zijn, zonder hen had 
rijden op een Rus een stuk moeilijker geweest (en minder leuk). 
 
Wat ook leuk is, is dat de onderdelenbeurs zeer goed bezocht is. Normaal is er 
een bezoekers piek die langzaam terugloopt, maar nu bleef het de gehele tijd 
gezellig druk. Nu  we een vast stekkie hebben lijkt ieder de weg wel te kunnen 
vinden naar de onderdelen en niet te vergeten de workshop van Ruud Korpers-
hoek en edward.  Robbert en Ruud Hofman bedankt voor de goede verzorging.  
 
Voor de meeste mensen is het 
aftellen naar het nieuwe jaar 
begonnen.  
Maar voor velen van ons is het 
aftellen naar de eerste twee win-
tertreffens van groter belang. Ik 
hoop dan ook vele van jullie in 
België of Huizen te zien.Wie niet 
op één van deze treffens kan 
komen hoop ik op een ander 
moment weer te zien. 
 
Ik wens jullie allen prettige feest-
dagen en een gelukkig nieuw 
jaar toe. 
 

Huib Stiegelis  
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Bereiding:  
 
In een kopje lauwwarme melk de gist oplossen en dit met de bloem, de eieren, 
de melk, de boter, het zout en de suiker tot een stevig deeg kneden. Dit deeg 
in een met olie bestreken vorm leggen en bij klein vuur ongeveer een uur bak-
ken.. Daarna op een schotel leggen, de ingrediënten voor het glazuur grondig 
met elkaar vermengen, het glazuur over het gerecht gieten en opdienen zo 
gauw het glazuur erin is getrokken en hard geworden is. 
 
Prijatnogo appetita! 
 

Boris 
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 De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
 
In Rusland wordt het volgende sprookje 
verteld; 
 
De oorlog was voorbij. Een oud-soldaat 
slenterde door een onbekend dorp. Hij 
had geweldig veel honger, mar geen geld 
en hij kende in deze buurt  
ook niemand. Bij het laatste huis in het dorp 
gekomen, klopte hij aan. Daar woonde een 
eenzame weduwe, de rijkste  
En gierigste vrouw van het hele dorp. 
  
Kom binnen soldaat. Hij keek eens om zich heen: Hebt u niet wat te eten, 
vrouwtje? Ach m’n lieve man, ik heb vandaag zelf niet eens gegeten. Ze wees 
naar een hoek van de kamer. Zie je soldaat, dat is een bijl. Maar ik ben zo 
arm, dat ik er niet eens een steel bij kan kopen.  De listige soldaat zag zijn 
kans schoon. Aan de bijl zonder steel, heb je niets vrouwtje, maar we kunnen 
er een heerlijk gerecht van klaarmaken.  
 
Hij greep de bijl, legde die in een pan en stak het vuur aan. Toen wreef hij 
nadenkend langs zijn neus. Ik heb er wel wat melk en gist bij nodig. Het gieri-
ge oudje bracht het gevraagde. De soldaat liet de gist oplossen in de lauwe 
melk. Vervolgens vroeg hij om wat boter, meel zout en suiker en daarvan 
maakte hij een deeg. Zo, nu kunnen we ons genoeg eten aan de bijl, zei hij. 
Hebt u soms nog een beetje olie moedertje? Jawel, maar het is maar heel wei-
nig. De soldaat lege het deeg naast de bijl in de pan, die hij met de slaolie had 
ingevet/ het gelukte hem het oudje een beetje rum met suiker te ontfutselen. 
Dat klutste hij met water en dit mengsel goot hij over het deeg. Na een uur lag 
er een heerlij gerecht naast de bijl. “Oud moedertje geheten”Beiden smulden 
naar hartelust. Alleen de bijl bleef in de pan liggen. 
 
Recept “Oud moedertje” 
 
Benodigd: 250 gram bloem, 30 gram gist, 3 glazen melk, 55 gram suiker, 2 
eieren, 70 gram boter, 1 mespunt zout voor het glazuur: 3 eetlepels rum, 1 
kopje water, 3 eetlepels poedersuiker. 
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Van de redactie. 
 
Het laatste nummer van het jaar ligt weer voor jullie neuzen klaar. nu de laats-
te maanden wordt het weer wat rustiger binnen de club.  
 
Begin november hebben we onze laatste zeer succesvolle onderdelenbeurs 
gehouden en eind november is er voor de liefhebbers nog een zand-
padentreffen van de MZ-club geweest waar ik ook meerdere russenrijders heb 
mogen begroeten.  
 
Het is een heel ander soort toerritje wat die jongens rijden maar zeker zo leuk.  
Waar wij de laatste jaren in staat zijn om steeds langere ritten in te voeren 
over goed verharde wegen met hoogstens een zijsprongetje onverhard  is het 
Paul en kornuiten reeds voor de vijfde keer gelukt om niet de gehele route te 
kunnen uitrijden. Niets te klagen over de meewerkende beestjes maar het al-
om aanwezige vocht en de landbouwwegen hadden toch echt een negatieve 
uitwerking op een van de russen en ook een MZ was niet gewaarborgd voor 
vochtschade. Dit gecombineerd met een modderachtige ondergrond op rivier-
klei en het feest was compleet.  
 
Als we veertig kilometer ge-
haald hebben was het veel 
maar ze waren zeker de moei-
te. Namens ons de MZ-club of 
met name Paul de Crosska-
bouter en zijn kornuiten harte-
lijk dank voor een leuke rit.  
 
Nu dit laatste boekje van ons 
jubileumjaar is weer volge-
stopt met allerlei leuke, we-
tenswaardige en interessante 
artikelen. Zo kun je dit keer 
een cursus kunstrijden tege-
moet zien, een paar beschou-
wingen op de UDCN en een 
hoop artikeltjes over van alles. 
Hopelijk genoeg leesvoer om 
de kerstdagen goed door te 
komen.  
 
Zo niet, dan kun je altijd nog 
in de schuur gaan werken aan 
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de motor om hem klaar te maken voor het wintertreffen.  
 
Binnenkort is het weer zover en mijn handschoenen zijn al aan het jeuken om 
onze gebruikelijke locatie in de Ardennen weer te bezoeken. De motor is er 
weer klaar voor na een kleine korte onthoofding om een weerbarstige uitlaat-
klep te vervangen en ze heeft ook nieuwe schoenen gekregen als voorafje op 
de Sinterklaas. Hopelijk gaan we weer veel mensen aantreffen op de vertrouw-
de locatie te Jalhay. 
 
Wat mij betreft rest niets anders dan jullie als trouwe lezers en leden allemaal 
weer te bedanken dat jullie de moeite nemen om zover te lezen en ook voor 
jullie hartverwarmende aanwezigheid op onze activiteiten (slijm !!). Daarnaast 
wil ik jullie alvast van mij en het thuisfront prettige dagen en een gelukkig uit-
einde toe wensen. Tot 2006 !! 
 

Benno 
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Ik twijfel om hier verder te gaan. Ik heb een erg gladde band en mijn uitlaatjes 
zijn net nieuw en hangen erg laag. Ik wacht met een MZ-club lid op het kruis-
punt want als het goed is komt de groep hier straks weer terug. Na 15 minuten 
zien we ze weer uit de mist opduiken. We sluiten weer aan en vervolgen onze 
weg. Tot dan toe hebben we bijna geen pech gehad. Er was een MZ met ro-
taxblok die af en toe knallen gaf en startprobleempjes had. De UD’s hadden 
nog panne gehad. Tot zover dus 0-0. Dan staat opeens de groep stil. Paul 
houdt de groep goed in de gaten en merkt dat de helft niet meer achter hem 
aan hangt. We stoppen en wachten op de rest. Dan blijkt dat er een Dnepr is 
uitgevallen. Geen vonken meer. De onfortuinlijke Vlamingen staan dan aan de 
kant en moeten wachten op hulp vanuit het basiskamp. Mz-club vs UDCN, 1-0. 
We rijden verder op mooie weggetjes door bossen en velden. De zon laat zich 
de hele dag niet zien en de lucht voelt nat aan. Op ¾ van de rit komt de MZ 
met Rotax blok stil te staan. Het apparaat geeft geen pukkel meer. Mz-club vs 
UDCN, 1-1. (De lekke voorband van een andere MZ tellen we niet mee)  
De MZ wordt op sleeptouw genomen door een Dnepr van de UDCN. Hebben 
wij toch nog ons zin! 
 
Na de rit staat er 
warme erwtensoep 
op ons te wachten. 
Later worden de vu-
ren nog wat meer 
opgestookt en wor-
den de mosselen 
voor de geplande 
mosselmaaltijd in 
grote pannen aan 
een driepoot gehan-
gen. In de tent staan 
lange tafels klaar en 
al gauw zijn de eer-
ste mosselen gaar. 
Aanvallen maar! Ze smaken verrukkelijk. De avond kabbelt lekker voort, het is 
weer gezellig en voor ik het weet is het weer laat.  
 
Zondag is de dag van het opbreken en het huiswaarts keren. Na het ontbijt 
vertrek ik met een clubje UDCN-ers richting het westen. Rond vieren rijdt ik 
Noordwijk binnen. Kan ik nog net voor het donker even mijn bebaggerde mo-
tor afspuiten. Er ligt een berg zand onder de boxer als ik klaar ben. Volgend 
jaar weer? Yes!!!     

Jos Luyckx 
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Altijd gebeurde er wel iets. Een motor met pech, vastgelopen in de modder, te 
water etc..  
 
 
De tocht voert ons langs de dijk en de brug naar Grave. Al snel dienen zich de 
eerste zandpaden aan. We crossen lekker voort met Paul op kop. We slaan 
links af en rijden langs een sloot bij een suikerbietenveld. We rijden op nat 
gras. Het begint hier al aardig modderig te worden en de motoren zakken er 
behoorlijk door. Zaak is hier niet te veel gas te geven en de motor in een hoge 
versnelling lekker voort te laten pruttelen. Dan komen we bij een kruispunt in 
de landerijen.  

Het pad langs het water loopt hier verder, maar het wordt hier wel heel erg. 
De groep stopt en twijfelt om verder te gaan. Het gaat zoals in het spreek-
woord. ‘Als er een schaap over de dam is… . De eerste motoren ploegen zich 
door een modderbad heen. De een na de ander verdwijnt in het inmiddels mis-
tige pad. In de verte hoor ik luid motor geluid en door de flarden mist zie ik af 
en toe schimmen voort ploeteren. 
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Vier bougie’s      door: Ruud Korpershoek 
(maar dan beter) 
 
Dolf, na het lezen van je stukje in het vorige blad heb ik wat opmerkingen 
daarbij. Ik zal je vertellen hoe je je vier bougies moet aansluiten. 
  
Zoals ik het stukje las had jij twee bobines van elektronische ontstekingen pa-
rallel gezet nu. Met een electronische ontsteking van Mark de Nooyer moet de 
weerstand ongeveer 5 ohm zijn. Nu zijn de bobines van Japanse motoren om 
en nabij de 2 ohm en 12 volt dus zal er maar weinig weerstand over blijven als 
je deze parallel zet. (Noot van de redactie: Even uitleggen met wat natuurkun-
de, bij parallel schakelen halveert de effectieve weerstand. Formule R(totaal) = 
R1xR2/(R1+R2). Hier dus R(totaal) = 2x2/(2+2) = 1 Ohm.) 
 
De enige oplossing is om twee 6 volt dubbele bobines (bijvoorbeeld van een 
H.D liberator)in serie te zetten deze bobines moeten dan wel van een punten 
ontsteking zijn deze zijn rond de 2 ohm en om elke bobine 6 volt te geven zet 
je ze in serie. Nu krijg je als weerstand 2 ohm + 2 ohm  is 4 ohm. 
 
Het is een beproefd concept, BMW boxers van na ‘70 hebben het allemaal 
maar dan met twee enkele 6 volt bobines. Zonde van die ontsteking trouwens, 
ik heb er ook een  en hij doet het geweldig 
 

Ruud 
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Vooruit, een terugblik     door: Henk Wouters 
 
Op dit moment ben ik als ex-voorzitter van de UDCN druk bezig met mijn an-
dere motoren: Honda Dax (krijg ik een kenteken ?), BMW R60/6 (recente aan-
schaf, dus wat kleine dingen), XT500 (verbrandde klep) en een Chang met 
zijspan (loopt prima, gewoon onderhoud). Mijn zandkleurige Dnepr MT10/16 
staat rustig in de schuur te wachtten op een opknapbeurt. Na jaren rijden, 
rossen en roesten is een paar jaar rust wel op zijn plaats. 
 
Dat is wel eens anders geweest. De Dnepr bracht ons overal en als voorzitter 
probeerde ik zoveel mogelijk treffens te bezoeken. Ging er wat stuk (zeldzaam) 
dan wachtte thuis een berg onderdelen. Wie wilde er eind jaren '80 een Ural/
Dnepr? Soms kocht je een motorblok en kreeg je er twee complete fietsen bij 
"wat je niet meeneemt gaat naar het oud ijzer". Het werd toen tijd voor een 
vereniging. Samen met Theo Damen een zaaltje gehuurd in Doorn (lekker cen-
traal, een oude motorliefhebber in stofjas als uitbater). En er was belangstel-
ling !!. 
 
Dankzij het enthousiasme van veel mensen is de UDCN geworden tot wat ze 
nu is. Er werd vergaderd, er werden ideeen gelanceerd en uitgeprobeerd en er 
werd georganiseerd. Alle clubzaken die nu zo vertrouwd zijn waren er gewoon 
nog niet. De naam van onze club, er zijn wat voorstellen geweest 
(Kozakkenclub, Gorbi-twins enz.) Ons Clublogo, bedenk het maar. 
 
Het Ural/Dnepr lied van Baudouin en Frank (Troika, Drs. P.). Ural hier, Dnepr 
daar, iedereen een sleutelaar enz.  
 
Het clubblad, vanaf het begin een blad wat er goed uitziet en wat direct gele-
zen wordt. Treffens, zonder de huidige organisatoren te kort te doen, werden 
er treffens georganiseerd door mensen (zonder ervaring op dit gebied) die er 
veel werk van maakten. In friesland werden we als club tijdens de toerrit aan 
de kant gezet voor een "douane" controle, iets om nooit te vergeten. 
 
Een clubwinkel, onderdelenbeurs, het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar ook 
nu moeten mensen zich hiervoor beschikbaar stellen. Ik ga er vanuit dat de 
huidige organisatoren, redacteuren en bestuursleden dit allemaal met net zo-
veel plezier doen als wij in het begin, want het was echt leuk om te doen. Ei-
genlijk zouden alle leden van onze vereniging een keer in het bestuur moeten 
zitten om dit mee te maken. 
 

Henk Wouters 
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Het is nu 2005 en een week na het treffen. Het is guur weer. Het stormt, re-
gent en sneeuwt. Half Nederland ligt plat. Het weer was vorig weekeind iets 
beter. Op vrijdagavond heb ik de boel ingepakt. Als ik vertrek begint het al 
donker te worden. Ik besluit zoals gewoonlijk binnendoor te rijden. Ik heb een 
route in het hoofd die o.a. drie pontjes bevat. Ik stuur de motor richting 
Gouda. In Schoonhoven wacht mij het eerste pontje. Voor ik oversteek, eet ik 
eerst een patatje bij de snackbar aan het water. Dan rijdt ik door naar Gorin-
chem alwaar ik de oevers van de Waal opzoek. Al snel dient zich het 2e pontje 
aan. In Brakel vervolg ik mijn tocht langs het water. Het is een heldere nacht 
die bijgelicht wordt door een bijna volle maan. Ik zie de schittering in het wa-
ter van de Waal. Wat is Nederland toch mooi!  
 
In Zaltbommel aangekomen zoek ik de weg naar Alem, waar ik het 3e pontje 
neem. Ik besluit vanaf hier naar de A50 te rijden om in Oss-oost de N324 naar 
Grave te nemen. Helaas, de weg is hier afgesloten en moet ik (tegen mijn zin) 
nog verder over de snelweg. Als ik de brug bij Grave eindelijk overgestoken 
ben, zie ik de borden Overasselt. Rond 21:30 uur kom ik aan. Ik wordt door 
Paul begroet en rijdt het zompige terrein op. Al snel slipt mijn achterwiel door 
en moet ik mijn Ural naar een plaatsje duwen. Ik zoek naar andere 4-takten, 
want ik weet dat Luijt Postma en Henk van der Ham vanmiddag al richting 
Overasselt waren vertrokken. Na het handen schudden warm ik mij aan het 
vuur van het kacheltje in de tent. Het is gezellig en er is alcohol, dus wordt het 
laat! 
 
Het heeft gevroren die nacht. Het veld en 
de motoren zien er winters uit als ik de 
volgende morgen uit de slaapzak kom 
rollen. We ontbijten en ondertussen loopt 
het terrein vol met nieuwe MZ-tjes en een 
enkele Ural. Benno is weer eens onfor-
tuinlijk. We zien hem met de auto aanko-
men. Kapotte klep in de Dnepr op 10 km 
van zijn huis (Weer geen revanche voor 
hem). Om 12:00 moet de rit van start 
gaan. Het wordt iets later. We bezoeken 
eerst nog even het plaatselijke benzine-
station en gaan dan op weg. Paul (us de 
Crosskabouter) Stuurman voorop, omdat 
hij de rit heeft uitgezet en het gebied 
rond Grave op zijn duimpje kent. Hij 
hoopt de rit dit keer eens helemaal uit te 
rijden, hetgeen hem in voorgaande jaren 
nooit is gelukt.  
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5e Zandpadtreffen in Overasselt 18 – 19 – 20 november 2005 
 
2 jaar geleden hadden Benno en ik het plan opgevat om de zandpadentoer-
tocht van de MZ-club eens te bezoeken. Het arrogante plan was om hier als 
echte ‘liberators’ de Duitse 2-taktjes uit de modder te helpen trekken met onze 
zware Russische 4-takten. Dat het anders verliep heeft u al eens kunnen lezen 
in The Russian Twin nummer 54. 
 
De fijne vertanding op de aandrijfas van het cardan van mijn Ural had het be-
geven nog voordat de zandpadentoertocht was begonnen. Ook Benno had 
panne opgelopen en reed zonder achterrem rond. Met de staart tussen de be-
nen is de voltallige redactie van de RT afgedropen. Op de zaterdag van de 
tocht bezochten wij het steunpunt Renato Knaack in Oss, die ons op kundige 
wijze weer op weg wist te helpen. Toen wij die middag terug kwamen op het 
treffenterrein in Reek, was de toertocht al in volle gang en konden wij slechts 
de gerepareerde onderdelen terug zetten. Tegen de avond kwam de sliert mo-
toren terug met grote verhalen over water, glijpartijen en in de modder vast-
gelopen fietsen. Dat deze verhalen niet overdreven waren, was te zien aan het 
uiterlijk van de Mz-tjes en hun berijders en bakkenisten. De avond verliep heel 
gezellig en konden wij vaststellen dat de mentaliteit van de MZ-ers en Uralis-
ten/Dneprioten niet veel van elkaar verschilt. Volgend jaar beter. 
In 2004 echter lag mijn Ural volledig uit elkaar en moest een 2e bezoek en een 
revanche nog een jaar uitgesteld worden.  
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1e bewijs UDCN 
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De wonderen zijn de wereld niet uit          door : Ruud Korpershoek 
 
Ik hoor je zeggen: “Waar heb jij het nu weer over?”  
Nu, ik heb het over iemand - ik zal zijn naam niet noemen - maar die heeft mij, 
als steunpunt, al een paar keer met mijn mond open naar zijn onderdelen (of 
wat er nog van over was) laten staan kijken.  
 
Als eerste vroeg hij of ik hem kon helpen met zijn motorblok.  
Ik trof in het motorblok (het was eigenlijk alleen nog “blok”) een zuiger aan die 
verdeeld was over de cilinderwand. Erg  ingenieus. De drijfstang stond - niet 
geheel volgens het boekje - om een hoekje. De klepstelen hadden véééél spe-
ling. Maar verder viel het wel mee! 
Met nieuwe overmaats zuigers, een gereviseerde krukas en koppen kon ik er 
weer een motorblok van maken.  
 
Gelijk maar een groter carter er onder gehangen met een lange aanzuigbuis en 
het vliegwiel statisch uitgebalanceerd.   

 
De versnellingsbak was ook een artis-tiek hoogstandje. Het gehele gebit van 
de derde versnelling was eraf getrokken en de schakelvork gebroken! Nadat ik 
er een nieuw hart in had gezet (alle tandwielen vervangen) en een verse scha-
kelvork, schakelt hij als nooit tevoren.  
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Vanuit dit perspectief is het dan ook niet verwonderlijk dat de naam Stroganoff 
onlosmakelijk verbonden is aan eten. Maar het gerecht waarmee ze in deze tijd 
de grootste naamsbekenheid hebben – “Boeuf Stroganoff”- is eigenlijk hele-
maal niet door hun zelf uitgevonden.  Met al die hongerige magen die dagelijks 
gevuld werden, was het uiteraard noodzaak om veel personeel in dienst te 
hebben. Eén van de chef-koks, Sergei Alexandrovich, deed mee aan een presti-
gieuze kookwedstrijd in 1890. Hij creëerde hiervoor het befaamde gerecht. Als 
eerbetoon, vernoemde hij zijn creatie naar zijn vrijgevige werkgever.  
Eind 19e eeuw werd dit hoogstwaarschijnlijk als een aardige geste opgevat 
door de bewuste Graaf Stroganoff, maar na het lezen van dit verhaal, kan 
eenieder zich wel voorstellen, dat Hélène deze dag eigenlijk verafschuwd. De 
dag dat een machtige dynastie werd gereduceerd tot stoofvlees…. 
 
Een klassiek gerecht dat erg snel klaar en bijzonder lekker is. 
 
Ingrediënten:  
4 biefstukken van de haas of dikke lende 
zout en peper 
1/4 liter slagroom  
3 eetlepels gembersap  
1/2 pond champignons  
knoflook  
2 eetlepels paprikapoeder  
1 ui tomatenpuree en -ketchup  
1 borrelglas wodka  
 
Bereiding: 
De champignons schoonborstelen en in plakjes snijden. De ui snipperen.  
De ui, champignons en knoflook fruiten. Gembersap en paprikapoeder erbij 
doen. In een juspan de slagroom aan de kook brengen (niet laten koken !!) 
Het groentemengsel onder voortdurend roeren aan de slagroom toevoegen. Nu 
de tomatenpuree, de -ketchup en de wodka toevoegen. Ongeveer 10-15 minu-
ten laten sudderen terwijl je steeds blijft roeren. Op smaak afmaken met zout 
en peper.  
De biefstukken bestrooien met versgemalen peper. In hete boter in 1-2 minu-
ten aan beide kanten bruin bakken. 
Leg de biefstuk op een schaal en giet de saus erover. 
 
Eet smakelijk!    
 
P.S.: Luit, ik hoop dat niet dat ik hiermee in je “kookwater” zit! 
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 Ik ging  de motor eens uit proberen op weg naar een treffen. Ik moest alle 
zeilen bij zetten om de motor op de weg te houden. Nadat ik gestopt was, zag 
ik tot mijn grote verbazing dat álle spaken los zaten van het achterwiel. De 
velg kon 5 centimeter heen en weer. We hebben dit wiel dan ook maar even 
gewisseld. 
 
En nog niet zo lang geleden hoorde ik hem zeggen dat hij wéér niet kon rijden! 
Het cardan was vast gelopen.  En wederom stond ik versteld. Normaal zitten in 
het cardan losse naaldjes in een lager. Deze waren in dit geval níet los meer, 
maar versmolten tot één klompje staal! Maar de tandwielen waren nog hele-

maal gaaf, dus ik heb de lagerbus en de meenemer vervangen. Evenals de 
lagers. Ik heb gelijk maar het  huis uitgedraaid om er een normale kering in 
kwijt te kunnen.  
 
Volgens de laatste berichten is hij nu helemaal dicht! Nu heeft hij alleen nog 
een kromme cardanas. Maar daar komen we óók wel weer uit.  
Ik zou zeggen: “Ga zo door! Je rijdt veel kilometers en dan zijn dit toch maar 
een paar kleinigheidjes!”  

     Ruud  Korpershoek 
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  Motorsport en beweging.             Door: Frans de Wit 
 
“Nederlanders bewegen meer in hun dagelijks leven, blijkt uit onderzoek van 
TNO. Voldeed in 2002 nog slechts 52 procent van de volwassenen aan de be-
weegnorm, nu is dat 60 procent. Staatssecretaris Clémence Ross van het mi-
nisterie van VWS is verheugd over de positieve kentering. Verheugend is ook 
volgens Ross dat het aantal inactieve volwassenen, de mensen die nóóit een 
half uur per dag bewegen – de laatste jaren is afgenomen van 9% naar 8%. 
Een mooi resultaat, maar nog onvoldoende. Vandaar dat het ministerie van 
VWS de campagne FLASH! voortzet en nieuwe campagnes aankondigt om 
overgewicht en diabetes te voorkomen.  
 
De staatssecretaris heeft haar ambities verwoord in de kabinetsnota “Tijd voor 
Sport”. Hierin spreekt ze de wens uit dat in 2010 65% van de Nederlanders de 
beweegnorm haalt. Deze norm houdt in dat een volwassene vijf dagen per 
week minstens dertig minuten flink beweegt of minstens drie keer per week 
sport.” Bron: TNO Kwaliteit van leven. 
 
Nederlanders bewegen meer. Maar horen wij daar ook bij? 40% van de Neder-
landers voldoet nog steeds niet aan de zogenaamde bewegingsnorm. Daar 
zouden wel eens veel motorrijders bij kunnen zitten, zeker degenen die hard-
nekkig zijspan rijden. Die hoeven niet eens een voet aan de grond te zetten bij 
het stoplicht, ze vallen toch niet om en kunnen gerust op hun luie reet blijven 
zitten. Bovendien hebben motorrijders geen last van parkeerproblemen, en 
mogen zij hun motor voor vrijwel elke deur neer zetten. Zo krijgen zij nog min-
der beweging dan automobilisten die tenminste van en naar hun parkeerplek 
moeten lopen, die niet noodzakelijkerwijs dicht bij hoeft te zijn. Soms kan er 
pas straten verder een plekje gevonden worden!  Motorrijders lopen niet 
graag. Een populair gezegde luidt immers: “Onze Lieve Heer heeft ons twee 
benen gegeven, één om te remmen, en één om te schakelen”. 
 
Daar kunnen we iets aan doen. Zoals er gymnastiekoefeningen zijn voor de 
kantoorplek, aan het fornuis en in het vliegtuig, zo zijn er ook oefeningen voor 
op de motorfiets. Een motorfiets, zeker een zijspan, is bijzonder geschikt als 
gymnastiektoestel. De Sovjets, die ons ook de Ural, de Dnepr en de Izh heb-
ben gegeven, zagen al vroeg de mogelijkheid van de motor en het zijspan als 
gezond alternatief van de sportschool. 
 
Een bijkomend voordeel is dat je dit niet alleen hoeft te doen, ook, en mis-
schien wel juist, de echtgeno(o)t(e) kan hierbij betrokken worden, en, zoals wij 
zullen zien, de hele motorclub kan deelnemen! Daar zijn dan wel een paar aan-
passingen aan de motorfiets voor nodig, maar met de vele paren rechterhan-
den in de diverse clubs moet dit geen onoverkomelijk probleem zijn. 
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zich steeds meer in politieke ver-
wikkelingen. De oorlog van tsaar 
Peter de Grote met Zweden zou 
volledig zijn gefinancierd door de 
familie. Na de overwinning ver-
rees in het nieuw verworven land 
de stad Sint Petersburg. 
 
Als dank voor de hulp kreeg de 
familie in de buurt van de nieuwe 
stad een stuk grond toebedeeld 
en verhief Peter de Grote de 
Stroganoffs in de adelstand. Gri-
gori Dimitrievitch (achter-achter-
kleinkind van Annika) werd baron.  
 
Tot nu toe nog weinig liefdadig-
heid te bespeuren. Zelfs het bouwen van kerken en steden en het planten van 
gewassen werd min of meer uit zelfbescherming gedaan en niet zo zeer uit de 
goedheid van hun hart om hun rijkdom met de arme bevolking te delen. Maar 
in 1733 werd Graaf Alexander Sergeievitch Stroganoff geboren. En hij zou het 
imago van de Stroganoffs voorgoed veranderen…. Hij was, net als zijn voorva-
deren, gek op kunst. Zijn verzameling nam een astronomische grootte aan en 
hij leidde een leven gelijk een sprookjesvorst. De muren van de vele paleizen 
waren behangen met schilderijen. Hij bezat vele kunstvoorwerpen, velen daar-
van van goud.  Maar ook zijn hart was van goud. Egoïstisch was hij absoluut 
niet. Hij financierde talloze ziekenhuizen, kerken en scholen. Zo deelde de be-
volking mee in zijn rijdom. En hij werd daarmee -  wat mogelijk nog belangrij-
ker is - een heuse trendsetter binnen zijn familie. Tot in de 19e eeuw waren 
zijn nazaten bekend als echte weldoeners. 
 
Het mooiste voorbeeld, waar de armen direct profijt van hadden, waren de 
“schranspartijen” op het landgoed van de Stroganoffs in Sint Petersburg. Tien-
tallen jaren lang verzorgde de familie 365 dagen per jaar een smakelijke maal-
tijd voor álle hongerigen van de stad. Ze groeiden uit tot ware feesten waar 
iedereen die honger had welkom was. Vele eenzamen vonden er gezelschap. 
Voor de allerarmsten was de “gaarkeuken” daarbij ook van levensbelang. Hon-
derden magen werden er jaarlijks gevuld. Het familiekapitaal slonk daardoor 
zienderogen, maar de Stroganoffs vonden het veel belangrijker om de bevol-
king gelukkig te zien. Het gaf ze een zeer tevreden gevoel iets goeds te kun-
nen doen voor de minderbedeelden. 
 
 

Gravin Anna S. Stroganoff met haar zoon Grigori 
Alexandrovich Stroganoff, de tweede Graaf. 
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  Bron: Straat Magazine,      gevonden door Sandra Korpershoek 
april 2004, nummer 87   
 
Stroganoff 
Nee, geen verhaal over motorfietsen, schuurtjes of technische knutselweetjes. 
Maar de link richting onze Russische troetelkindjes is snel gelegd. Stroganoff, 
een lekker, van oorsprong Russisch gerecht dat ook nu, rond de kerst weer 
bovenaan de menulijst van vele gerenommeerde restaurants zal staan. 
Maar het verhaal achter dit alom bekende “feestmaal” past nog véél beter in 
deze periode van lekker eten, warmte en – bovenal – liefdadigheid. 
 
Hélène Ludinghausen, de laatste erfgenaam van de fameuze familie Stroga-
noff, betreurt eigenlijk de dag dat de Boeuff Stroganoff aan de wereld werd 
geïntroduceerd. Met de groeiende bekendheid van het stoofvlees, verdween 
het fantastische verhaal van de familie -  waaraan dit gerecht dankt  -  steeds 
meer in de vergetelheid. Zelfs wanneer je op internet “googelt” naar 
“Stroganoff” krijg je honderden recepten voorgeschoteld, maar bar weinig over 
de familie waaraan het gerecht zijn naam dankt. 
 
De familie Stroganoff was van de 16e tot de 19e eeuw een van de rijkste en 
machtigste families ter wereld. Met een bewonderenswaardige handelsgeest 
bouwden de Stroganoffs (van oorsprong pelshandelaars) een imposant imperi-
um op. Ze bezaten paleizen, een indrukwekkende verzameling beroemde 
kunstwerken en vele miljoenen hectaren land. De familie was zo rijk, dat een 
oud Russisch gezegde verteld, dat het onmogelijk is rijker te zijn dan de Stro-
ganoffs. 
 
Begin 16e eeuw regeerde tsaar Iwan IV, beter bekend als Iwan de Verschrik-
kelijke. Hij probeerde alle Prinsenstaatjes te annexeren om zodoende één 
groot Russisch Rijk te stichten. Bang om hun landerijen in de Oeral te verlie-
zen, sloot Annika Feodorovitsch, een dappere telg uit de familie Stroganoff, 
een deal. De familie zou erop toezien, dat de bevolking dat op hun grondge-
bied woonde werd onderworpen en Russische cultuur zouden zij promoten. 
Bovendien zouden ze gewassen planten, steden en kerken bouwen. Daarbij 
zouden ze zorgdragen voor een permanente stroom aan zout, goud, edelste-
nen en de mooiste bonthuiden richting het hof. In ruil daarvoor vroegen zij 
hun bezittingen te respecteren.  
 
Iwan de Verschrikkelijke stemde in met dit voorstel. Hij wees de familie in 
1558 8,5 hectare land toe. Een behoorlijk gebied, maar dat was het hem 
waard. De familie was goed voor 20% van de staatsinkomsten. 
In de 17e ging het de Stroganoffs nog meer voor de wind. Hun persoonlijke 
landgoed was gegroeid tot 2x de oppervlakte van Nederland. Ook mengden ze 
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Een eenvoudige eerste oefening: de hand-
stand voorwaarts op het bagagerekje. Deze 
oefening kan zowel door de man als door de 
vrouw worden uitgevoerd. 
 
Van belang is wel dat de rijdende partij over 
voldoende evenwichtsgevoel beschikt om, 
zeker in het begin, onverwachte bewegingen 
achter zich op te kunnen vangen. 
 
Het is ook aan te raden om de snelheid gelei-
delijk op te voeren. Om de juiste balans te 
vinden is het belangrijk om niet te snel, maar 
zeker ook niet te langzaam te rijden. Bij een 
te lage snelheid raakt men nu eenmaal snel-

ler uit balans. 
 
Met een extra partner blijken de mogelijkheden opeens een stuk groter. Een 
keur aan figuren is mogelijk.  

 

 
De fantasie is hierbij de enige beperking. 
Vergeet niet de stepjes te monteren. Vaak zijn die met het achterste zadel 
verwijderd. 
 
Indien meerder leden van je club, of zelfs buren, mee willen doen, kun je de 
meest fantastische figuren maken. “The sky is the limit”! Probeer ook eens een 
lint te integreren in je oefeningen. Het oog wil tenslotte ook wat. 
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Voor speciale dagen, Koninginnedag, 1 Mei (of allebei, ze liggen niet voor niets 
zo dicht bij elkaar), Kerstmis, kun je iets bijzonders doen. Het oefenen hiervoor 
alleen al is een goede manier om de band tussen je clubleden te versterken, zo 
zien ze dat ze in hun eentje letterlijk en figuurlijk alleen staan, en dat ze samen 
iets bijzonders kunnen vormen. Voor dit soort gelegenheden bouw je een apar-
te installatie. Hierbij komt het zijspan goed van pas.  
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Huisregels: (misschien overbodig te vermelden, maar toch….) 
-rustig rijden op het terrein en alleen als daar noodzaak toe is. 
-bospaden zijn verboden gebied voor motorrijtuigen. 
-huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd. 
-geen mechanische muziek op het terrein. 
-kampvuur alleen op de stookplaats. 
-voor de achterblijvers, het telefoonnummer van de camping is: 035-5382481 

Het programma voor dit weekend ziet er als volgt uit: 
 
Het treffen vindt plaats op 10, 11 en 12 februari 2006. 
Aankomst vrijdagmiddag van af 12.00 uur. 
 Drankjes en versnaperingen zelf meenemen, of inslaan in het vlakbij 
 gelegen winkelcentrum “Oostermeent” in Huizen. 
Zaterdag- en zondag ochtend is er een ontbijt. 
Zaterdagmiddag wordt er een maaltijd verzorgd. 
Zaterdag ochtend ontbijt en daarna een toertocht in de omgeving, met een 
 bezoek aan een of andere bezienswaardigheid. 
Zondag, na het ontbijt is het inpakken en wegwezen. 
 
Kosten: 
De kosten zijn nog niet exact bekend, maar vorig jaar waren die €28,00 per 
persoon, dus houdt dat maar als richtlijn aan. Om logistieke redenen moeten 
we precies weten hoeveel mensen er komen, dus meldt je tijdig aan en jam-
mer maar helaas “vol = vol”. 
 
Alleen telefonisch aanmelden bij Luijt Postma 035-2561544. 
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Midwintertreffen voor “watjes” 2006 
 
Hallo allemaal! 
 
Het midwintertreffen (alleen voor watjes!) was de afgelopen keer en groot 
succes. Dus dat is een goede reden om in 2006 weer (voor de derde keer al-
weer) een wintertreffen in eigen land te organiseren.  Hoewel dit treffen be-
doeld is voor de wat minder winterharde figuren, hopen we toch stiekem op 
een flink pak sneeuw. 
 
Plaats van handeling: 
Camping “De Woensberg” Woensbergweg 5 in Huizen. 

Op het terrein zijn 7 slaaphutten aanwezig, waarin 56 personen onderdak kun-
nen vinden. Er is een clubhuis met keuken en een plek voor een kampvuurtje. 
Verder zijn er douches en goede sanitaire voorzieningen. 
 
Wij willen jullie erop wijzen dat we voor dit treffen het hele terrein huren, in-
clusief de bijbehorende faciliteiten en catering. Dus ook al slaap je in een cam-
per en regel je zelf je eten, de prijs van deelname blijft voor iedereen gelijk. 
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Bijvoorbeeld bij figuren als het Adelaars- of Kraaiennest, de Kerstboom of 
Paaspalm, eenvoudig zelf te monteren met bijgaande bouwtekening zoals hier-
voor weergegeven. 
. 
Iets ingewikkelder, maar retenspannend zijn de “Wip” en, bijzonder Hollands, 
de “Molen”. Kost wat meer werk, maar het resultaat is er dan ook naar.  
 
Hier wil iedereen wel in en aan hangen!. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Net 
als u zullen ze bij de eerste oefening moeten beginnen, en als ze voldoende 
inzet en toewijding hebben getoond, dan, ja dan, wellicht, is er een plekje be-
schikbaar voor zo iemand in de Wip of de Molen.  

 
Niets voor niets, tenslotte, en ook zij moeten de balans ontwikkelen en het 
doorzettingsvermogen betonen zoals u heeft gedaan, ondanks hoongelach en 
spottende blikken, toen u als beginnend motorgymnast eropuit trok, en soms 
met schrammen of pleisters op het gezicht terug kwam. Alle begin is moeilijk 
tenslotte! 
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En voor het meest toegewijde of snelst gevorderde lid van de groep, of voor u 
zelf natuurlijk, als oprichter van de groep, is er in de optocht een speciale fees-
telijke motor met portret van het desbetreffende lid, zodat iedereen weet waar 
ze aan toe zijn…. En zo worden onze wegen weer een inspiratie voor velen en 
een lust voor het oog! 
 
 

 
 

Frans de Wit 
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Motocrypto 
 
 
Oplossing Motocrypto oktober 2005 nr. 61 
 
1. Overstuur  
2. Harskamp  
3. Overmaat  
4. Afstellen  
5. Plaatsbewijs  
6.  Ventiel  
7. Stofbrilaanbieding  
8. Tuimelaar  
9. Geluidsgolven  
10. Koolaanslag. 
 
 
Nieuwe opgave 
 
1. Brand in Amsterdam?  Vl.m .n d. p.jp 
2. Kop van een student?  B.lh..fd 
3.Misselijk huisdier.   K.t.r 
4.Gevolg van diaree.   L..pvl.k 
5.Mijnenveger.   K..lb.rst.l 
6.Advocaat van de NUON?  .nk.r 
7.Honkbalcap.    k.pkl.p 
8.Babyschotel.   sp.tb.rd 
9.Afval van diepvrieskarbonades? k..lr.bb.n 
10. Trauma team ?   sch.kd.mp.rs 
 
Stuur uw oplossing naar het secretariaat. De eerste 3 juiste inzenders ont-
vangen een schitterende prijs! Over de uitslag kan niet worden gecorrespon-
deerd. 
 
Succès, 

Luijt 
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naar Zuid. Deze magnetische instraling is en blijft altijd aanwezig. Ontleden we 
de ankerwikkelingen tot één wikkeling en draaien we die rond, dan zal er een 
stroom gaan lopen in de draad volgen de z.g. 'rechterhandregel'.  
 
Afhankelijk van magnetische krachtlijnen en draairichting van de draad, wordt 
de stroomrichting bepaald. Als deze 'ankerwikkeling' wordt rondgedraaid, zal 
de stroomrichting in hetzelfde draadstuk steeds van richting veranderen, maar 
gezien vanaf bijvoorbeeld de magnetische Noordpool blijft de stroomrichting in 
de draad 'die daar passeert' gelijk. In figuur 1a en 1b is deze situatie getekend. 
De collector is getekend met 2 lamellen en daartussen de isolatie. Vanwege de 
constructie van de collector zien we dat de stroomrichting bij de onderste kool-
borstel (+) in beide gevallen gelijk is. Dit resulteert in een pulserende gelijk-
spanning, zie figuur 3. Verder is de stand van de ankerwikkeling van belang. Is 
de stand loodrecht op de magneetpolen volgens figuur 2a, dan loopt en geen 
stroom, iets verdraait weer wat meer tot de maximale stroom-stand in figuur 
2b. 
 
Volgende boekje gaan we verder met het onderhoud en troubleshooten van de 
dynamo. 

Ruud 
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Marco Boelis 
Kantbeugel 48 
1648 HW De Goorn 
Tel:0229-543715 
Fax:  084 7295627 
Email: mboelis@zonnet.nl 
http://www.home.zonnet.nl/mboelis 

Voor motoren met 6 of 12 volt 
gelijkstroom dynamo, b.v M72-
K750-IZH49-IZH56....enz. 
(6 en 12 volt omschakelbaar) 
PM = plus aan massa 
MM = min aan massa  

Afm: 50-50-43mm: € 48,00 
 40-20-43mm: € 78,00 
 
enkel min aan massa speciale 
voet voor BMW 
Excl.verzendkosten. 
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In het dynamohuis zitten 2 veldpolen (1 Noordpool en 1 Zuidpool) met daar 
omheen gewikkeld de veldspoelen. De 2 veldspoelen die in serie zijn gescha-
keld, worden in de dynamo aan de ene zijde met de geïsoleerde borstel ver-
bonden (dat is de D+) en de veldkring wordt gesloten door het andere eind 
(DF) via de (spannings)regelaar met de massa te verbinden. 
 
Omdat de veldspoelen parallel geschakeld zitten aan de ankerwikkelingen, is 
de naam shuntdynamo ontstaan. Gaat er door de veldspoelen een stroom (als 
het startcontact wordt aangezet), dan worden de veldpolen (veldschoenen) 
magnetisch. De veldpolen blijven overigens altijd iets magnetisch, dat is het 
remanent magnetisme. In het dynamohuis draait het anker, dat is opgebouwd 
uit dunne plaatjes dynamostaal, die onderling zijn geïsoleerd. In het anker zijn 
gleuven gemaakt, waarbinnen geïsoleerd koperdraad is gewikkeld, de anker-
wikkelingen. Deze wikkelingen zijn aangesloten op de collector, een verzame-
ling van 30 lamellen van een koperlegering. Deze lamellen zijn van elkaar geï-
soleerd door een laagje mica. Deze lamellen geven via de koolborstels de 
spanning af (2 koolborstels voor zowel 12 Volt én 6 Volt dynamo's). Zodra het 
anker in het zwakke magnetische veld draait, wordt in het anker (de windin-
gen) een spanning opgewekt die ook een kleine stroom opwekt in de veldwik-
kelingen. De stroom vloeit via de veldwikkeling (DF) naar de (regelaar) massa. 
Het magnetisch veld wordt vervolgens sterker en de opgewekte spanning in 
het anker hoger. De steeds hoger opgewekte spanning op D+ zal vervolgens 
de regelaar beïnvloeden, tot de regelspanning van 7 of 14 Volt is bereikt in de 
regelspoel. DF wordt dan van de massa ontkoppeld en de stroom zal nu via de 
D+ en de stroomspoel van de regelaar de accu gaan laden. 
 
Het dynamo principe: opwekken van spanning 
 
Alvorens in te gaan op het onderhoud of reparatie geef ik aan de hand van 
enkele tekeningen uitleg van het elektromagnetisch principe.  
Tussen de veldpolen van de dynamo lopen magnetische krachten, van Noord 
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Werking en onderhoud aan Gelijkstroomdynamo 
 
Inleiding 
 
Als de dynamo onvoldoende op spanning komt, zal de accu onvoldoende gela-
den worden en na verloop van tijd zal het starten steeds moeilijker gaan en 
uiteindelijk gaat het licht echt uit. De accu bijladen via een acculader is een 
tijdelijke oplossing. Een nieuwe accu is ook heel prettig, maar als de dynamo 
de accu tijdens het rijden niet oplaadt dan komt het euvel snel terug. Het rode 
waarschuwingslampje in de snelheidsmeter geeft dit redelijk goed aan. 
De tijd is dan aangebroken het dynamo-circuit te onderzoeken. 
Omdat de dynamo niet direct onder handbereik zit en weinig onderhoud 
vraagt, wordt dit onderhoud ook meestal niet gegeven... 
 
Onderdelen en werking 
De gelijkstroomdynamo is van het type shuntdynamo en deze is als volgt op-
gebouwd. 
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Agenda van de U.D.C.N. 2004/2005 
 
 
 
9/10 en 11 december 
 
Vehikel in de veemarkthallen te Utrecht. 
 
13, 14 en 15 januari 2006 
 
Wintertreffen in de Belgische Ardennen. Op de oude lokatie 
Auberge de la Gileppe, Rue de la Gileppe, Jalhay 
 
10,11 en 12 februari 2006 
 
Watjestreffen ofterwijl Midwintertreffen op de woensberg te Blaricum. 
 
4,5 en 6 maart 2006 
 
Vehikel te Utrecht met aanwezigheid van de UDCN stand 
 
5,6 en 7 mei 2006 
 
Voorjaarstreffen 2006, Dit gaat plaatsvinden in Dedemsvaart. Meer info vind je 
straks in het boekje terug. 
 
30 juni, 1 en 2 juli 2006 
 
Zomertreffen van de UDCN. Meer info volgt. 
 
22,23 en 24  september 
 
Najaarstreffen UDCN. Meer info volgt. 
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Onderdelen voor de  Chang Jiang 750 
    Ural M72 
    MW R71 
 
De Fietserij 
Diamantstraat 19 
1074 GA Amsterdam 
 
Tel /Fax : 020-6797282 
 
(Onderdelen halen ? , 
Graag eerst even bellen!!) 
 
Open:  maandag t/m donder
  dag 8.00 uur—18.00 uur 
  vrijdag 11.00 uur—18.00 uur 
  14.00—15.00 uur gesloten. 
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Kosten ??   
Vorige keer was een tent 4 euro per nacht en 3 euro per persoon.  
 
Volgens de website kloppen deze prijzen nog wel dus we zullen het zien. Indi-
vidueel zelf af te rekenen met de campingbeheerder. UDCN regelt hiervoor 
niets. 
 
Eten en drinken zijn binnen in de bar verkrijgbaar. In het dorp (ca. 2 km) is 
een supermarkt en andere winkeltjes te vinden. Als je wilt overnachten op de 
slaapzaal of een caravan huren moet dit zelf even regelen en contact opnemen 
met de beheerder. Het is zeker mogelijk maar (nog) niet geregeld.  
 
Een beetje bikkel slaapt natuurlijk buiten in zijn tentje, met een extra slaapzak 
is het best uit te houden en het geeft een stukje extra inhoud aan zo’n week-
einde. 
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Wintertreffen Ardennen 
 
het komt er weer aan. Ook in 2006 moet je het derde weekeinde van Januari 
alvast maar in je agenda blokkeren want dan is het weer zover. Het wintertref-
fen van de U.D.C.N. Ik weet eigenlijk niet goed of ik hierbij wel over een 
U.D.C.N. treffen mag praten want echt spreken over een geregeld treffen doen 
we hier niet. We spreken een datum af en komen bij elkaar op een vaste 
plaats maar verder regelt iedereen de rest voor zichzelf. Geen rompslomp voor 
organisatoren dus maar gewoon een leuke onderbreking in de lange winterwe-
ken.  
 
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer genieten van een mooi vriezend week-
einde met als het mag een beetje sneeuw. Afgelopen jaar was voor de eerste 
keer dat er echt helemaal geen sneeuw te vinden was. Voorheen lukte het 
altijd nog wel om bovenop Baraque Michel sneeuw te vinden maar afgelopen 
jaar zat het niet mee, wel hebben we toen een lange mooie rit door de omge-
ving kunnen maken van ca. 100 km. Als ik nu echter zie dat we dit jaar op 25 
november al in de sneeuwstormen zaten dan belooft het voor de winter in 
ieder geval veel goeds. 
 
Lokatie is zoals vanouds bekend Camping de La Gileppe gelegen aan de Rue 
de La Gileppe in Jalhay. Voor de meeste doorgewinterde Wintertreffen-gangers 
inmiddels een plaats die bijna blindelings gevonden kan worden. Laten we 
hopen dat we behalve deze groep ook veel nieuwe treffengangers mogen ver-
welkomen. 
 
Dus nog even samengevat: 
 
Locatie : 
Camping de La Gileppe 
Rue de La Gileppe 59 
Jalhay 
 
Telefoon:  
0032 87 64 7022 
WWW.LAGILEPPE.COM 
 
Datum:  
13,14 en 15 januari 2006 
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Ural Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en Zijspanmotorfietsen   
 

Nu ook leverbaar : 
• Tweekleurige motoren 

• Motoren met Elektrische starter 
• Motoren met aangedreven zijspan 

 
Dnepr motoren met en zonder zijspan-aandrijving 

 
Tevens altijd diverse gebruikte motoren op Voorraad !!! 

 
Alle motorfietsen worden natuurlijk met kentekens gele-

verd 
 

Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor 
zowel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat ver-

keert. 
 

Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad lever-
baar 

Desgewenst gemonteerd. 
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Clubwinkel 
 
Beheerder:   Hans Wakka  
Tel:    050-5413846  
Giro clubwinkel :  856302 t.n.v. J.B. Wakka- 
    UDCN  te Groningen 
 
Bestellingen:  
Vooraf contact opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld 
overmaken op de clubwinkel rekening. De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto 
in Euro (€), wijzigingen voorbehouden. 
 
Type  Soort Boek   Pag Leden  Niet-leden 
       Prijs  Prijs  
Dnepr  
K750  Onderdelen (Russisch) 89 9,00   11,50 
K650  Maintainance (Engels) 84 9,00   11,50 
MT9-10 Onderdelen   140 11,50   14,75 
MT9-10 Repair    120 10,25   12,50 
MT10/36 Onderdelen   120 10,25   12,50 
MT10/36 Operating manual  104 9,00   11,50 
MT10/36 Repair manual  116 10,25   12,50 
MT11  Operating manual  89 9,00   11,50 
MT16  Betriebsanleitung  107 9,00   11,50 
MT11-16  Onderdelen   80 9,00   11,50 
  Algemeen repair manual 117 10,25  12,50 
MB750  (K750. Leger+ sper)  
  onderdelen     115    9,00  11,50  
MT16   Operation manual   96  9,00  11,50  
 
Ural 
M72   Onderdelencatalogus  50  8,00   10,25 
M72  Bouwtekening A3  49 8,00   10,25 
M72  Betriebsanleitung  76 9,00   11,50 
M63  Service manual  119 11,50  14,75 
M63  Onderdelen   56 9,00   11,50 
M66  Service manual  120 11,50   14,75 
M62-67 Onderdelen   76 9,00   11,50 
M62-67 Repair manual  149 11,50   14,75 
IMZ-8.103 Onderdelen   115 11,50   14,75 
IMZ-8.123 Service manual  70 9,00   11,50 
IMZ-8.123 Repair manual  126 11,50  14,75 
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Diversen  
Planeta-3 Maintenance manual   50 9,00   11,50 
Planeta-3 Onderdelen    50 9,00   11,50 
Jupiter  Maintenance manual   50 9,00   11,50 
Jupiter  Onderdelen    50 9,00   11,50 
Planeta Sport operating instructions  27 5,75   6,75 
Planeta Sport onderdelen   98 9,00   11,50 
Voskhod Operating instructions  79 9,00   11,50 
Voskhod Onderdelen    90 9,00  11,50 
Chang Jiang  Onderdelen (=M72)   97 9,00  11,50 
Chang Jiang  Instruction manual   56 9,00  11,50 
IZH typ 49 Onderdelen     50  9,00   11,50 
Voskhod 3M  Onderdelen catalogus  72  9,00  11,50  
TulaTM35952 Service manual   65  8,00  10,25  
Planeta Sport Overhaul instructions   46  8,00  10,25  
 
De volgende artikelen zijn zonder porto  
T-shirt         6,75       11,50 
Sweaters        16,00       20,50 
Dnepr Pins       2,70       4,10  
Badge         2,25     3,40 
Sleutelhanger       3,40    4,55  
Jubileummok (aardewerk) met clublogo    3,40   5,75 
Jubileumbord (email)      3,40   5,75 
Jubileumzakmes: kurkentrekker, flesopener, bestek  5,75   9,00 
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart    0,25   0,50 
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit    0,25   0,50 
 
LET OP, bij 4 stickers de vijfde kado. Bij het  
versturen van stickers worden de porto- 
kosten apart verrekend !! 
 
Verdere gegevens zoals  
kleur, maat etc. 
 

Bel Hans! 
 
 
 
 

UDCN 
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