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Op het moment staat er een ruime 13.000km op de teller.

Hierbij de eerste ‘Twin’ van 2007, het eerste treffen in de Ardennen is alweer
achter de rug en als jullie dit lezen ligt het Watjestreffen vermoedelijk ook al
weer achter ons. Omdat dit een beproefd en altijd weer geslaagd treffen is
geweest ga ik ervan uit dat het ook dit jaar een leuk treffen zal gaan worden.
Wat de andere treffens aangaat zouden we best wat meer hulp van leden kunnen gebruiken om een treffen te (helpen) organiseren. Als je ideeën hebt laat
dit dan de treffen coordinator (Ina de Groot) weten.
In de vorige Twin vermelde ik dat ik mijn motoren vanwege een verhuizing een
half jaar stil had laten staan en vermoede dat ze in één trap zouden starten.
De Ural had twee trappen nodig, maar de Jup startte in één trap. En dit alles
zonder de accu’s bij geladen te hebben. Hoe is het toch mogelijk.
Na een periode van ‘onthouding’ blijkt het toch weer een waar genot om er
een ritje op te mogen maken. Zeker is dat ze beide zin hebben in het watjestreffen, wie van de twee het gaat worden weet ik nog niet, maar ik hoop in
ieder geval velen van jullie daar te zien. En zoniet dan hopelijk op een ander
treffen of beurs dit jaar.

Huib Stiegelis

Diegenen die regelmatig op de treffens komen kennen mijn machine wel.
In ieder geval de bijrijder, de altijd blaffende hond Bandit als deze mee mag.
Enige tips om de zijklepper betrouwbaar te maken:

•

Ontsteking op tijd zetten zie RT 65 Okt. 2006

•

Rotor verwijderen en een 6 volt bobine plaatsen van een HarleyDavidson Liberator, deze heeft twee uitgangen en monteer je op
de plaats van de oude.

•

Condensator verwijder je monteer er een van een BMW, en plaats
deze extern, zodat je deze als het nodig is gemakkelijk kan vervangen.

•

Voor wat extra olie koeling een groter oliecarter, monteer wel een
aanzuigbuis op de oliepomp.Voor een M72 wordt dit wat lastiger,
deze heeft weinig grondspeling.

•

De dynamo laat je goed nakijken, adres wel bekend in de club, en
plaats een 6 volt regelaar van een Jawa.

De handle op het stuur links is om de ontsteking laat te zetten om te starten.
Tijdens het rijden laat je deze los, de ontsteking staat dan vroeg, en als je wat
langer stil staat trek je hem aan, de motor loopt dan mooi regelmatig.
Inwendig is de machine standaard gebleven.( op de aan zuigbuis na ).
Dus zijkleprijders maak die machine af, haal hem van stal, loop deze goed na
en kom naar de treffens.
Ik zie jullie dan.
Veel rij plezier,

Pagina 4

The Russian Twin

The Russian Twin

Edward Klarenbeek
Pagina 53

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 67, februari 2007

"Wat een trutfee ben je" Ik wil een prins die ik als kikker kan omtoveren in een
echte prins. Ik wil een prins met een sportwagen, niet met een Ural.
Ik wil een snelle prins die zich niet laat verleiden door de eerste beste trutfee.
De fee toverde een zeer mooie jonge prins in een sportwagen. Een plaatje om
te zien, maar uit de wijze waarop hij naar de andere prins keek zag de prinses
dat iets niet helemaal in orde was.
Auteur onbekend op eigen verzoek
Eerder gepubliceerd in de twin nr.27 uit 1997

Hallo zijkleprijders.

Door: Edward Klarenbeek

Hier een oproep.
In de club zijn heel wat zijkleppers, hoewel ik daar op de treffens niets van zie!
Wel hele wilde verhalen over het opknappen van een zijklepper, maar daar
blijft het dan bij.
Zelf rij ik al zo’n drie jaar met een K750 van 1962 zonder enige problemen en
rij ook rustig 80km per uur, en schuw een snelweg om even ergens wat sneller
te komen niet.
Afgelopen wintertreffen heb ik ook bezocht en heb heerlijk door de Ardennen
gereden. Dit weekend was weer goed voor 600km.
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Van de redactie
Het eerste nummer van dit jaar ligt voor jullie klaar. Een beetje een raar nummer want normaal zitten we nu nog een beetje in de kerstgedachte en met
winterse gevoelens het boekje te maken. Dit keer heb ikzelf (Benno) meer het
idee dat de herfst dit jaar wel een beetje lang duurt.
Ik ben blij dat er in ieder geval 1 dag geweest is dat mijn
wintergevoelens een beetje
tot leven kwamen. Helaas
voor ons overbeschaafde Nederlanders wordt er alleen
dan zo’n beetje een nationale
crisis in het leven geroepen
om de verkeersdeelnemers
toch maar goed te laten beseffen hoe gevaarlijk het
daarbuiten kan zijn. Kijk, op
zich vind ik een weeralarm
een prima uitvinding maar als
die sneeuwbuitjes van deze week een weeralarm verkondigen dan ga ik toch
maar eens bij mijn ouders vragen wat voor vreselijke ontberingen zij vroeger
hebben moeten doorstaan in een tijd zonder weeralarm. Zij gingen waarschijnlijk gewoon met de fiets van huis om te werken en hebben nooit iets gemerkt
van de extreem gevaarlijke omstandigheden.
Ok, genoeg gezeurd over het weer voor dit keer. We zijn nu aangekomen bij
de eerste clubactiviteiten van 2007. Het wintertreffen zit er net op en leek
sprekend op het zandpadentreffen alleen speelde het zich in de Ardennen af.
Meer erover later in dit nummer.
Het watjestreffen komt eraan of is misschien net gepasseerd als je dit leest en
de ervaring leert ons dat het weer dan over het algemeen wel een beetje winters is. Begin maart de Vehikel voor motoren met aanwezigheid van de clubstand en natuurlijk onze vernieuw(en)de clubwinkel en dan is het weer zover.
Het enige echte voorjaarstreffen van dit jaar. Natuurlijk met ALV waarvan je de
agenda in dit blad vindt. De treffendata liggen vast voor dit jaar zoals je in de
agenda zult zien alleen met de locaties zijn we nog wat aan het goochelen.
Houd daarom je brievenbus goed in de gaten want binnenkort zal er vast weer
een nieuwsbrief op liggen met de uitgebreide details voor het voorjaarstreffen.
We weten inmiddels wel dat we Zeeland gaan bezoeken in het voorjaar en wel
de regio Zak van Zuid-Beveland. Mooi gelegen aan de Westerschelde is het
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een gebied wat we al lang geleden hadden moeten bezoeken en nu dit jaar
dus. Details volgen later nog.

Zoals jullie gemerkt hebben is de Twin de laatste tijd behoorlijk gevuld met
reisverhalen. Jullie input is daarvoor verantwoordelijk. We hebben dit keer dus
maar weer een reisspecial gemaakt. Ikzelf (Jos) vind deze verhalen altijd erg
leuk om te lezen en vind reizen zelf een van de leukste dingen om te doen
(lees mijn vervolgstory over India).
Roel Hendrickx vertelt verder over zijn ervaringen met de Chiang die hij vanuit
China over land naar Nederland wist te brengen. En ook Frans de Wit is weer
in de pen geklommen. Hij schrijft over zijn belevenissen in Zuid-Afrika.
Al met al de dikste Twin die ooit bij jullie op de mat gevallen is. Naast reisverhalen ook nog een verslag over het wintertreffen in Jalhay, een oproep voor
M72 bezitters en een technisch stukje over het afstellen van je carburators.
Wij hopen dat jullie toch met grote getalen gaan opdagen op het voorjaarstreffen om ons eens haarfijn uit te leggen waar jullie als leden behoefte aan hebben. Als club doen we ons best om het voor jullie zo leuk mogelijk te maken en
jullie input is daarbij onontbeerlijk.
Rest ons voor dit
moment enkel
nog de verheugende mededeling
te doen dat je
vanaf nu echt
mag gaan lezen in
deze twin,

Ural Dnepr Club Nederland

Sprookjes uit het oude Rusland
Er was eens een prinses die heel mooi was en heel ijdel. De hele dag zat zij
voor haar spiegel en droomde van een mooie prins die haar zou komen bevrijden uit de handen van haar slechte stiefmoeder. Deze stiefmoeder wilde namelijk dat zij motor ging rijden en lid zou worden van een motorclub. De prinses vondt zichzelf veel te mooi voor al die vervelende mensen die men zoal
onder het gewone motorvolk aantreft. Op een dag wandelde de prinses door
het bos en liep langs de vijver van het kasteel dat van de buren was. Het was
mooi weer en ze droomde weg bij het zien van de schitterende zwanen en
andere watervogels die lui in de zon op het water rond dobberde. Op dit moment werd haar gedachte opgeschrikt door een geluid dat veel op dat van een
motorfiets leek. Van schrik verstopte de prinses zich achter een omgevallen
boom.
Het motorgeluid bleek van een off the road te zijn. Deze werd bereden door
een al even mooie vrouw in een wit motorpak en een witte helm op. Langzaam
en duidelijk genietend reed ze door het park waarin de vijver was. In de verte
zag de prinses ook de buurprins aankomen. Zij had al enige tijd gehoopt hem
tegen te komen. Van hem werd verteld dat hij heel knap en sterk was. De juiste man om mee samen te gaan leven. Trouwen is uit, zoals iedereen weet.
De prins en de in wit geklede vrouw wisselde een paar woorden met elkaar en
verdwenen in de struiken. Eerst vloog de helm door de lucht en daarna het
motorpak en de kledingstukken van de prins. Onzeker over wat er achter de
struiken gebeurde liep de prinses naar de plek toe waar de kleren waren neergekomen en hoorde merkwaardige geluiden in de naburige struiken. Het leek
wel of iemand aan het stikken was of iets dergelijks, astmatisch misschien.
Op strenge toon haalde de prins, met het verzoek om zijn kleren, de prinses uit
haar gepeins. Zij overwoog net om te gaan kijken of zij misschien eerste hulp
kon verlenen. Met het motorpak nog in de hand keek zij ook regelrecht in de
ogen van de vrouw die het daarvoor nog had gedragen. De prins
was inmiddels half gekleed en kwam achter de struiken vandaan. Hij vroeg haar welke plannen zij had
voor de avond. Hij zou met zijn Ural een stuk gaan
rijden en misschien had zij wel zin om mee te gaan.
De inmiddels in het wit geklede vrouw melde zich
aan als fee.

Met vriendelijke
groet,

Benno en
Jos
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De prinses ontstak in woede en vond dat het de
taak van een fee was de prins en haar bij elkaar
te brengen, niet hem te verleiden.
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
`Gorochovi`
Russische erwtensoep
Een echt winter gerecht, net als bij ons.
Voedzaam en makkelijk klaar te maken.
Ingrediënten
1.Geschilde, in vieren gesneden ui,
1 geplet teentje knoflook,
500 gr. spliterwten,
300 gr. dobbelsteentjes gerookt spek,
500 gr. in stukjes gesneden wortel,
1 tuiltje kruiden, bestaande uit thijm laurier en peterselie.
2 bouillonblokjes,
100 gr. geraspte Emmentaler kaas, zout en peper, een snuifje suiker.
5 a 6 croutons per persoon.
Bereiding
De spliterwten 24 uur in koud water weken. Uit laten lekken in een vergiet en
dan met de groenten en 3 ½ liter water in een grote pan doen. Aan de kook
brengen. Dan 2 uur laten sudderen. Er intussen de bouillonblokjes, suiker zout
en peper bijvoegen. Het tuiltje kruiden verwijderen en de soep mixen. Er de
dobbelsteentjes spek bijvoegen. 5 minuten laten doorkoken. De croutons of
sneetjes geroosterd brood in borden leggen en er de hete soep overheen gieten. Bestrooien met geraspte kaas.
En dus als vanouds `Vkoussno`
O, ja en doe als Boris. Schenk er een ijskoude wodka of een frisse witte wijn
bij. )niet te veel hè, want je moet nog rijden.

MAAK UW RUSSISCHE MOTOR BETROUWBAAR MET …
•
•
•

Elektronische ontstekingen voor alle Russische boxers,
ook voor zijkleppers en nieuwe 750 Urals.
De 12 V dynamoregelaar: voor ombouw van 6 V dynamo’s
naar 12 V dynamo’s.
Gesmede zuigers voor Dnepr, Ural 650, Ural 750,
Zijkleppers (M72, K750, …). Overmaten beschikbaar.
Topkwaliteit
mark.van.noyen@belgacom.net

of bellen/faxen op 0032(0)15/52.02.48 (tussen 19h en 22h)
Verzending van onderdelen mogelijk.

“Vkoussno”!!
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BelaRUS of Bélarus , that is the question
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door: Gerrit Busweiler

Wat nu, een trekker in de Twin? Jazeker, moet kunnen. Ook een Rus trouwens. Een Bélarus, oftewel een Belarus.
Hoe kom je daarbij zul je je misschien afvragen, wat heeft dat nu met onze
Russische motorfietsen temaken.
Nu, ik zal trachten het een en ander
uit te leggen. Zo rond de dagen voor
Kerst, aan het einde van het jaar,
(toen ik dit stukje schreef), slaat bij
de wat ouderen, de 50+ers onder
ons wel eens de melancholie toe. Je
gaat onwillekeurig eens terug in de
tijd met je gedachten en vraagt je af
hoe HET nu zo is gekomen. Had ik
dus ook even last van. Temeer omdat broer Johan (bekende russenpiloot, onlangs ook 50 is geworden.
Jawel! Maar goed ik dwaal af. Wat
heeft die Bélarus hier nu mee te
maken?
Nu, ik ben er achter waar ons beider besmetting met het Russenvirus vandaan
komt! Echt zo’n AHA-Erlebnis op het einde van het jaar! Trouwens echt besmettelijk, heb namelijk ook een aantal neven en achterneven aangestoken.
Maar goed, verder.

Nummer 67, februari 2007

Een legerofficier staat hier bevelen te geven.
Hij wenkt naar ons ten teken dat wij er
langs mogen. We modderen door en zien
dat door de hoge waterstand (veel regen)
een gedeelte van de berg naar beneden
gekomen is. Hier en daar is de weg bedekt,
ondergelopen of weggeschuurd. Na enkele
kilometers ploeteren is de weg weer wat
beter en kunnen we doorgassen naar Leh.
Echter onze auto met bagage staat in de
file.
Maar vlak voor Leh zie ik de auto in mijn
achterspiegel. Hoe is dat nou zo snel mogelijk. Van jongens die in de auto zaten horen
we later het verhaal. De legerofficier bleek
in de jeep te hebben plaatsgenomen. Gebarend naar de andere jeeps in de file om achter hem aan te komen, slaat hij met een ijzeren staaf op de vrachtauto’s. Die
moeten doorgang verschaffen en nog meer aan de kant gaan staan. Niet normaal! Bij de landslide gekomen staat een Tata met een lekke band. Een
schreeuw van de officier laat een shovel komen. De Tata wordt met één schuif
door de shovel tegen de bergwand gedrukt. Het rechterachterwiel van de truck
staat schuin omhoog. Niet normaal! Blijkbaar is het toerisme erg belangrijk
voor dit gebied!
Wordt weer vervolgd.

Het zal in de 60-er jaren geweest zijn dat onze vader .(90 jaar en HD-rijder)
voor het loonbedrijf wat hij toen runde een Belarus trekker aanschafte, of er
tenminste ééntje op zicht had. Ik was toen nog een klein ventje (Johan nog
kleiner) en we waren duidelijk onder de indruk van dit massieve stuk rood Russisch agrarisch gereedschap. Ik zie nog de grote hydraulische cilinder voor me,
die er buiten op zat voor de hefinrichting. Gewoon aan de buitenkant, kon je er
goed bij. Lomp zwaar was het gevaarte en relatief weinig vermogen. Uiteindelijk is pa niet tot aanschaf overgegaan, in verband met het gebrek aan vertrouwen in de betrouwbaarheid van het gevaarte. Herkenbaar of niet? Overbemeten, zwaar, lomp, rood (soms), weinig vermogen, onbetrouwbaar (meestal)
MAAR een charme van heb ik jouw daar! Als je het te pakken hebt, kom je er
niet gemakkelijk van af. Maar goed, ik denk dat toen de besmetting met het
virus is toegeslagen. De leverancier toentertijd, volgens mij een Dijkstra uit
Friesland, had ook enkele zijspannen (Dneprs), staan.
Het virus heeft een aantal jaren gesluimerd en is spontaan uitgebroken toen ik
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Als alle motoren bij het kamp zijn, gaan we op weg. We rijden door de More
plains, een grote hoogvlakte. Schitterend! Er wordt hier aan de weg gewerkt
en dus moeten we grote stukken off-road door de modder rijden. Vlak voor de
één na hoogste pas ter wereld (5360 m.) staat een file van vrachtwagens te
wachten. Wegwerkers zijn hier aan het asfalteren. Mijn god wat een baan! In
zwart geteerde kleren staan hier mannen boven stinkende asfaltdampen te
werken. Het asfalt wordt in oude olievaten opgewarmd en de mannen staan
hier met houten stokken in te roeren. De teerlucht is verschrikkelijk. Met zwart
geblakerde doeken voor hun mond zorgen ze voor de weg. Van Arbo hebben
ze hier nog nooit gehoord. Deze mannen worden niet oud. We omzeilen de file
en beklimmen de Tanglang La. Dan krijgt iemand pech! Als we de motor staan
te repareren komt de hele file Tata’s ons voorbij. Dat betekent dat we ze een
voor een weer moeten inhalen straks. Dit is geen pretje omdat de weg smal is
en dus de mogelijkheid tot inhalen klein.
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na een aantal jaren diverse solo’s te hebben gereden een Dnepr zag staan in
de buurt, en broer Johan tipte. We waren direct ongeneeslijk geïnfecteerd door
het virus en rustten niet totdat we er allebei eerst ééntje en vervolgens meerdere in ons bezit hadden.
De eerste van mij was een grijze, grijs geïmporteerde Ural, splinternieuw, zo
uit de container. Slechter heb ik er nog nooit ééntje gehad. Rookte nog erger
als een Jupiter (sorry Huib) Was gelijk aan een revisie toe. Inmiddels ben ik de
tel kwijt van het aantal Russen wat mijn garage gepasseerd heeft, het zullen er
tussen de tien en vijftien zijn en houd ik het toch maar bij mijn Dnepr die de
zoveelste facelift ondergaat op dit moment. Poedercoaten, spuiten, schommelvork etc. Mooi dat ie wordt! Ik hoop jullie dit jaar te verrassen, als het mee zit
op het Watjestreffen aanstaande.
Mvg

Gelukkig letten de chauffeurs
goed op en al toeterend (dit is
hier de gewoonte) kunnen we
ze langzaam weer voorbij. Het
weer dat tot dan toe best goed
was slaat om. Het regent weer
en als we hoger komen begint
het te sneeuwen. Bovenop de
top staan we blauwbekkend
foto’s te nemen en besluiten in
een keer naar beneden te rijden.

Gerrit B.

In de afdaling rijdt Jack op een rotsblok dat
midden op de weg gevallen is.
Gevolg; een kromme valbeugel, maar verder
niets. We stoppen even in een tentenkamp
onder aan de berg. We horen hier dat de weg
naar Leh weer verspert is door een landslide
en dat er al in twee dagen geen verkeer meer
is langsgekomen.
Toch rijden we door en stuiten al gauw op
een gigantische file van Tata’s en bussen.
Gelukkig zijn wij op de motor en kunnen we
erlangs klunen. Op het punt van de landslide
gekomen zien we een aantal mensen aan het
werk die steentje voor steentje de boel aan
het opruimen zijn.
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Wintertreffen Jalhay 2007
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door: Benno van Ham
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Toen ikzelf arriveerde aan het einde van de middag waren de voorbereidingen
voor het kampvuur al aan de gang. Dankzij de storm van een paar dagen ervoor was het vinden van geschikt brandhout geen probleem en als rasechte

De meeste medereizigers worden in de
bus gepropt. Iedereen heeft een klein
pakje gemaakt met
een verschoning en
een rugzak. Mijn
maat Henk en ik
kunnen er niet meer
bij en om heel eerlijk te zijn; ik zie het
ook niet zitten om
met deze lading in
de afgrond te verdwijnen.
Wonder boven wonder komt de bus al schrapend aan de overkant. Wij blijven
vertwijfeld bij Russia, onze chauffeur, achter. Dat wordt een nachtje in de auto. Na een half uur gloort er een sprankje hoop in het donker. Geluiden van
een truck die van de andere kant afkomt. Russia vraagt aan de chauffeur of hij
terug wil rijden naar het tentenkamp. Alle andere toeristen die voor de rivier
staan worden opgetrommeld en de laadbak wordt volgestampt. Russia blijft
achter bij de motoren. Dat vindt hij geen probleem, want hij zal de nacht met
de andere chauffeurs al drinkend doorbrengen. Ik geef hem mijn fles Indiase
whisky. We komen zonder problemen aan de andere kant en rijden in het donker door naar het tentenkamp op 4600
m.. Hier ligt inmiddels iedereen onder
de klamme dekens. Wij krijgen wat te
bikken en binnen een half uur liggen
we te pitten. De volgende ochtend
komt Russia ons halen. Het water in
de rivier is gedaald en met een man of
vijf worden we in de jeep naar de
stroomversnelling gebracht waar de
motoren staan. Het water staat nog
steeds behoorlijk hoog. Met de handen
ineen maken we een rij om de bodem
te bevoelen en een geschikte doorgang te vinden. Dan gaan we een voor
een met de Enfields naar de overkant
en lopen weer terug om een volgende
op te halen. Binnen een half uur staan
ze allemaal aan de overkant. Dan terug naar het kamp.
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Dit jaar waren de voortekenen niet gunstig. Wat een mooi koude winter had
moeten worden is vervangen door een warme papperige periode die wel op
het najaar lijkt. Zandpadenritten hadden we het hele jaar kunnen rijden lijkt
het wel. Misschien kunnen we het langzamerhand beter een watjestreffen
gaan noemen in de Ardennen. We h ebben jarenlang geboft met mooi vriezend
weer. Weliswaar zonder echte sneeuw maar dit jaar was het toch wel echt van
de extremen. Overdag plus 10 graden en in de nachten nog 6 of meer. Ik heb
koudere voorjaarstreffens meegemaakt.
Bij aankomst viel me al op
dat het ernstig rustig was
voor een wintertreffen. Grote
aantallen deelnemers vonden het dit jaar blijkbaar
geen uitdaging met dat warme weer en hadden besloten
iets anders te gaan doen. Ik
denk dat we uiteindelijk met
maximaal 15 man aanwezig
waren bij La Gileppe.
Het terrein was vanouds
papperig en dit jaar was het
dan ook voor het eerst sinds
jaren niet mogelijk om de
motoren naast de tent te
plaatsen. Maar goed ook,
want anders had er 's morgens alleen nog maar een
stuur boven de drek uit gestoken. Mark en zijn vader
waren blijkbaar al vroeg gearriveerd en toch met bravoure het veld opgereden
om er achter te komen dat de slijksporen meteen vol met modderig water liepen. Oeps, toch maar stil blijven staan en later bedenken hoe er weer af te
komen zonder al te veel schade.
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Inmiddels gaan vrachtwagens en bussen een steil zelfgemaakt pad omhoog.
We besluiten om met onze Enfields ook deze weg te nemen. Het begin gaat
goed, al stuiterend klimmen we langzaam omhoog. De Bullet heeft het zwaar
te verduren. Ergens halverwege gaat de koppeling slippen omdat de olie van
de wetsump behoorlijk heet is geworden. Door duwen, trekken en gas geven
kom ik bovenaan de weg. We helpen elkaar omhoog en dan moet ook onze
Jeep met bagage omhoog. Deze redt het niet. Al onze bagage en het gereedschap moet uit de auto. Met vereende krachten duwen we de auto omhoog.
Dan zit er niets anders op dan onze bagage en gereedschap op te pikken. Hijgend en puffend (je hebt hier al weinig lucht) komt alles boven en vervolgen
wij onze weg. De weg is bijzonder slecht, met om de zoveel tijd flinke doorwadingen door watervallen die van de berg afkomen. Dat betekent weer natte
voeten! We beklimmen de Baralacha La (4892 m.) In Sarchu (tentenkamp)
stoppen we voor Chai en noedels. De route die komt is adembenemend. We
rijden over een hoogvlakte met schitterende bergformaties. Ook komen we
stukken bergwoestijn tegen.
Over de vlakte lopen herders met een grote kudde
geiten. Dan komt de
Lachalang La (5065 m.).
De weg gaat met een kleine 100 haarspeldbochten
omhoog. Het is heerlijk
rijden hier, ook omdat het
nu eens een keer niet regent. De Enfields hebben
geen enkele moeite met de
hoogte en stampen lekker
door.
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houthakkers en pyromanen waren die sparren zo verwerkt tot vuurwerk, euhhh brandhout bedoel ik. Omdat alles zeiknat was bleek het nog een aardige
uitdaging om een fatsoenlijk vuur te stoken. gelukkig was het niet koud, maar
daarover later nog veel meer.
Omdat de eigenaar snel een tractor voor de afrit van het veld gezet had bleek
het veld verlaten toch nog niet zo eenvoudig voor mark. hij probeerde nog een
manhaftige poging via een oude deur over de keien maar dat ging niet zo heel
soepel. gelukkig kwam de beheerder nabij en werd de afrit ontsloten. Enfin,
met soppende voeten toch maar de tent opgezet. Blij dat ik mijn waterdichte
laarzen meehad. Die zou ik nog een paar keer nodig hebben deze dagen. glibberend en glijdend alle spullen opgezet en toen maar ene fris biertje om af te
koelen erbij gepakt.
Later op de dag rolden onze Engelse vrienden Dave en Paul ook weer het veld
op. Moegestreden van alle ontberingen en bevroren na de lange rit door ijskoude, bevroren wegen vielen ze verkleumd van hun solo-motoren (oeps, stukje van vorig jaar wat nog in de pen zat.)
Met een biertje erbij werd het al snel gemoedelijk en we waren al weer vol
verwachting van de rit van morgen. Mark vertelde dat onze Waalse vriend van
vorig jaar zich weer bereid gevonden had om ons door de binnenlanden te
gaan leiden. Hij had wel zijn Dnepr verkocht maar als bakkenist met mark zou
alles toch nog goed komen. In de avond bleek ook al snel dat het met zo'n
klein groepje nooit al te laat zou gaan worden, om een uurtje of negen werd
het kampvuur de lucht in geslingerd met de hulp van wat meegesmokkeld
droog hout en wat benzine. Het natte sparrenhout knapperde en knetterde dat
het een lust was maar echt warm werd het niet door al dat natte hout. Gelukkig was dat ook niet echt nodig dit jaar. Rond 12 uur werd de strijd ook door
de laatste gestaakt en de slaapzak opgezocht. Nog nooit zo warm geslapen in
de Ardennen in deze tijd van het jaar. De slaapzak kon zelfs open blijven zo
warm was het.

Vlak voor Pang komen we bij een wilde rivier waarvan het water bijzonder
hoog staat. De stroming is behoorlijk. Wij moeten hier doorheen! We proberen
de rivier uit door erin te stappen en te voelen of het mogelijk is om naar de
overkant te gaan. De stroming is te sterk. Voor de rivier staat inmiddels een
file van jeeps met andere toeristen.
Ook zij durven de oversteek niet aan. We zien wel enkele Tata’s de oversteek
wagen. Zij staan hoog op de poten en met hun vele p.k.’s komen ze wel aan
de overkant. Wij moeten aan deze zijde van de rivier blijven. Het begint inmiddels te donkeren en wij maken ons op voor een koude nacht op de stenen.
Dan komt er een bus aanrijden. De bus zit behoorlijk vol.
Er wordt gevraagd of er nog wat mensen bij kunnen.

De volgende morgen waren we op tijd weer op om te genieten van een buitje
voor het stof. Een behoorlijke regenbui viel op ons dak neer en de moed zakte
me een beetje in de schoenen. En geen sneeuw maar weer blubber en dan
ook nog veel water. Gelukkig brak rond elf uur de zon weer even door en gingen we op pad door de omgeving. We hebben onze gids op voorhand verzocht
niet te gekke dingen te gaan doen ivm het modderige terrein en de eventuele
glijpartijen maar dat kon hem niet weerhouden om toch wat interessante paden te bezoeken, ik denk dat we zo'n beetje parallel aan de snelweg hebben
gereden langs alle bochtige hellingen, paadjes en sluipdoor,kruipdoor routes.
Op een gegeven moment werd de route langzamerhand wat avontuurlijker en
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besloot Edward
met zijn zijklepper af te haken.
Hij is toen wat
toeristische paden aan het verkennen geslagen
in Monschau etc.
Wij kwamen op
een gegeven
moment een
mooi pad op
waar tot onze
verbazing geen
slagboom maar
een slagden ons
pad versperde.
Gelukkig waren we goed toegerust met een zaag van klein formaat maar
grootse prestaties. Na een paar minuutjes zagen hadden we een mooie doorgang dus hup, op naar de volgende boom die op het pad lag. Nu begon het
langzamerhand wel een beetje op een houthakkerskamp te lijken en we besloten dan toch maar om een andere route te gaan kiezen door het bos, een die
wat mooier en eenvoudiger leek.
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Langs de weg bevinden zich veel militairenkampen en moeten reizigers zich
vaak legitimeren.
’s Ochtend laten we Manali achter ons om direct aan de klim van de Rohtang
La (3980 m.) te beginnen. Deze gigant verschuilt zich aan deze zijde in nevelen en nee, je meent het… voor de verandering regent het natuurlijk ook weer
eens. De weg gaat in talloze s-bochten omhoog en is in zeer erbarmelijke
staat. Steeds moeten we stoppen achter lange colonnes van Tata trucks, die in
de diepe modder weggezonken zijn. De weg is hier op sommige punten zo
smal dat de daken van de vrachtwagens elkaar raken. Er moet dus steeds
heen en weer gestoken worden in de modder. Voor ons op onze Enfields is er
ruimte genoeg en wij ploeteren, glijden en stuiteren verder omhoog in de mist.
Ik zit te genieten. Na een tijdje bereiken we de top. Voor het eerst merk ik dat
we hier op grote hoogte zitten. Ik zie sterretjes voor mijn ogen en haal heel
bewust met lange teugen adem. In armen en benen voel ik een lichte kramp
die op verzuring lijkt.
Op de top drinken we een kopje Chai
en nemen we foto’s van het bord met
de hoogtemeters erop. Het is bijna
niet voor te stellen, maar hier wonen
(en werken) mensen. Dan beginnen
we aan de afdaling. Enkele meters
over de top trekt de mist op en hebben we een gigantisch mooi uitzicht
over de vallei die zich onder ons bevind. De weg is hier erg netjes en we
donderen naar beneden langs tientallen haarspeldbochten. Onder aan de
berg gaan we wat eten. Na het militaire checkpoint gaan we op weg
naar Keylong. In Tandi, op 20 km
voor Keylong, bevindt zich het laatste
tankstation voor Leh. Next fillingstation 365 km ahead lees ik op een
bord!
In Keylong, een klein dorpje op 3350
m., verblijven we twee dagen. Dit om te wennen aan de grote hoogtes die we
de komende dagen gaan krijgen. Na Keylong komt nog het gehucht Jispa en
dan laten we echt de bewoonde wereld achter ons. Vanaf nu alleen maar bergen en hoogvlaktes. Nagenoeg leeg. Als we op pad gaan naar Pang (een tentenkamp van Tibetanen) komen we onze tweede landslide tegen.
De weg omhoog is versperd door stenen, rotsen en gruis. Er staat een shovel,
maar er zijn geen werklui. Wat nu?
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route in een ander plaatsje te komen om te overnachten. We moeten nu 100
km verder rijden dan gepland (op deze wegen beslist geen kattenpis) en het
wordt inmiddels al donker (hier geen straatverlichting). Ook de weergoden zijn
ons slecht gezind want het blijft pijpenstelen regenen. Uiteindelijk komen we in
het donker in Karsog aan. Ons verblijf is niet veel soeps. De bedden zijn hard
en smerig en in de pot drijft een grote drol die niet kan worden weggespoeld
omdat er al dagen geen stromend water is. De lucht is niet om te harden. Die
ochtend is iedereen vroeg uit de veren en om 7 uur vertrekken we uit dit gat
om naar Manali te rijden. En ja hoor…, na een kwartier regent het weer en ligt
nummer drie op zijn plaat. Dit keer Piet die, in al zijn onervarenheid, in een
bocht in zijn voorrem knijpt. (Afblijven!!!) Ik rijdt net twee motoren achter hem
en zie zijn voorwiel uitbreken. Met een knal schuift hij voor ons uit. Net voor de
rand van de afgrond komt hij tot stilstand. Een flinke schaafwond op zijn onderarm is het gevolg. Na een oplapbeurt rijden we verder en komen aan in
Pandoh. Hier ligt de ‘snelweg’ naar Manali, volgens de Lonely Planet gids een
stadje aan de voet van de Himalya met een hoog Hippie gehalte. Het laatste
beetje beschaving voor het grote niets! De brede weg naar Manali is een genot. Hier kunnen we onze Bullets laten knallen. Het is heerlijk om eens zonder
zorgen 90 km te rijden. Hoewel…!!! Midden op de weg duikt opeens een koe
met kalfje op. Remmen! Even verderop een horde apen. Ik kijk recht in de
snuit van een aap die met zijn klauwtjes onder zijn hoofd en ellebogen op een
stenen muurtje naar het verkeer aan het kijken is. Lachen! Links een man die
in de goot van de weg gehurkt aan het schij…en is. Opeens verschijnt de mond
van een tunnel. We verdwijnen in een zwart gat. Geen verlichting! Als mijn
ogen aan het donker gewend zijn zie ik dat er in de tunnel gewerkt wordt.
Links en rechts zitten mannen gehurkt de stoeprand in geel/zwarte banen te
kwasten. Halverwege de tunnel doemt er opeens een roestige steiger op.
Geen lichtje, geen pijl! Een grote Tata die ons tegemoet komt ziet het obstakel
op het nippertje en stuurt de vrachtwagen met een zwieper onze weghelft op.
Hartverlammend schrikken! Even voorbij de stellage houdt de tunnel opeens
op. Drie steentjes op de weg geven aan dat je hier niet verder kan. Maar hoe
dan wel! Eh, oh ja via een haakse bocht een klein noodtunneltje in. Uit de tunnel gekomen kunnen we weer gas geven. De Bullet blaft heerlijk in lage toeren
verder. De geasfalteerde weg met flinke gaten kan opeens ophouden en overgaan in een dirtroad met hobbels en stuifzand. Je moet hier erg alert rijden!
Later die avond komen we in Manali aan. Een erg leuk stadje. Wij verblijven in
het oude gedeelte op de heuvels.
Morgen gaat het ‘echte’ werk beginnen! Vanaf hier is er eigenlijk maar één
weg die naar het noorden gaat. Een weg over de hoogste passen ter wereld,
die slechts 3 a 4 maanden per jaar open is. Voor India een weg van groot strategisch belang, want dit is de weg naar de grenzen met de buurlanden China
en Pakistan. In de wintermaanden is deze weg gesloten en in de resterende
maanden wordt de weg met man en macht gerepareerd en gangbaar gehouden.
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Via een mooie rit door de omgeving kwamen we op een gegeven moment in de buurt van
Sart een klein eettentje tegen
gelegen aan een riviertje. Aan
de andere kant van het water
was een grotere parkeerplaats
en je begrijpt het al, er moest
natuurlijk uitvoerig door het
water gespetterd worden door
de deelnemers.
Vooral de solo's en Fred konden
er geen genoeg van krijgen om
door het water te spelen. Nadat
iedereen een handjevol op en neertjes had gedaan door het water waren we
genoeg afgekoeld om eens lekker binnen de bloemetjes buiten te zetten, mede
geprikkeld door Roel zijn Chiang die duidelijk drogere voeten gewend was. Hij
had het na de laatste doorwading helemaal gehad. Geen vonkjes. Baasje
moest eerst maar eens gaan eten en drinken en dan had meneer misschien
weer zin. Zo gezegd en gedaan en dus werd de eettent bezocht.
Na een maaltijd en een lekker biertje kon de strijd worden hervat en werden
de bossen wat intiemer bezocht. De volgende doorwading was ook voor mark
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zijn dnepr iets te
veel en die moest
gerevalideerd worden met startpilote.
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Op een Enfield door de Himalaya deel II

Op een gegeven
moment was de pret
voorbij en begon de
dreigende lucht te
lozen. van kleine
spatjes tot een serieuze plensbui duurde
maar even en kort
daarna was alles en
iedereen lekker
vochtig geworden. Langzaam aan hebben we toen de camping maar weer opgezocht om op te drogen en wat te drinken met elkaar.

door: Jos Luyckx

De volgende ochtend wordt koers gezet richting Zeebi. Hier dalen we de Sutlej
Vallei in om later de Jalori pas op 3200 meter over te gaan. Kort na ons vertrek, in de afdaling, valt Leo van zijn fiets. In een van de haarspeldbochten
glijdt zijn voorwiel uit. Gevolg een behoorlijke schaafwond over zijn linkerwang, gevuld met gruis en grit. Het ziet er lelijk uit. In Luhri stoppen we voor
een curry, om daarna onze weg te vervolgen richting Zeebi. Het is inmiddels
weer gaan gieten en het lijkt die dag ook niet meer op te houden. Het landschap is verschrikkelijk mooi. Op 5 km voor de Jalori pas beginnen auto’s en
vrachtwagens naar ons te seinen. We stoppen even en horen dat er een landslide (aardverschuivinkje) heeft plaatsgevonden op de Jaloripas. Dit soort landslides vinden hier geregeld plaats.

helaas moest ik zaterdagavond al weer weg maar ik denk niet dat de rest het
erg koud gehad zal hebben die nacht.
Volgend jaar misschien maar eens een paar weekjes later de Ardennen in of
het watjestreffen eerder doen, wie zal het zeggen.
Groet,

Benno

Een gedeelte van de berg laat dan los en laat met donderend geraas rotsen,
stenen, zand, gruis en wat niet meer naar beneden komen. Vaak is de weg
dan onbegaanbaar en moet er een shovel komen om de weg in 2 a 3 dagen
weer vrij te maken. Met de motor is hier dan nog wel eens overeen te komen,
maar voor auto’s is dat meestal onmogelijk. De situatie wordt bekeken. Er valt
met geen mogelijkheid overeen te komen. Hoewel ons guesthouse zich net na
de landslide bevind, moeten we zo’n 45 km terugrijden om via een andere
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teren nog toestemming heeft gegeven zou ineens niet meer bestaan. Na 5
minuten praten en een telefoontje bestaat hij wel weer maar heeft nog nooit
van mij gehoord. Mijn motor moet mee boven op een bus. Tuurlijk, we zetten
even 500kg motor boven op een bus!
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Ik ben naief en goedgelovig, maar zelfs ik krijg hier het gevoel dat iemand hier
graag wat extra geld wil verdienen van een groot-neus. Gelukkig is er nog een
uitweg, de reisorganisatie die me al eerder hielp. Ja hoor, even bellen en een
kwartiertje wachten doet wonderen. Het reisbureau heeft een klein beetje
moet betalen om iemand om te kopen en ik moet 5 euro betalen voor een
militaire escort en ik mag weer gaan! De slagboom gaat voor me open!
2 uur later na het passseren van nog 5 andere Chinese controle posten sta ik
op de grens met Pakistan. Dit is de 5200 meter hoge top van de Kanjurabpas
en het hoogste punt van de Karakoram highway. YES!
In de volgende Twin het derde en laatste deel: Lachen en zwaaien.

Roel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ural 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 geleverd
Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor
zowel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat verkeert.
Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad leverbaar
Desgewenst gemonteerd.
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Tijdens regenbuien of hevige wind is het echt levensgevaarlijk om hier te rijden. Gelukkig voor mij is het slechte weer over en is er alleen wat mist.
Dezelfde avond om 10 uur bereik ik Tashkurgan op 3200m hoogte. Het is pikkedonker, het vriest een paar graden en ik heb het ijskoud in mijn zomerpak.
Ik vind een goedkoop hotel, eet en ga slapen. Midden in de nacht wordt ik
wakker. Ik ben misselijk, heb hoofdpijn en kan niet meer slapen. Daar is het
dan, hoogteziekte. Na een lange nacht voel ik me nog steeds beroerd. Toch
maar naar Customs en immigratie om de stempeltjes te regelen. Na 2 uur gezellig kletsen met de officials heb ik alle stempeltjes verzameld. De grote baas
himself heeft mij toestemming gegeven om te gaan. Helaas, Vandaag kan ik
onmogelijk de pas over. De echte grens ligt bovenaan de Kanjurabpas op
5200m. Het is totaal onverantwoordelijk om met hoogteziekte nog eens 2000m
te stijgen, de kans op acute hoogteziekte (levens bedreigend) is dan erg groot.
Geen probleem, ik kan ook morgen gaan.
De volgende dag voel ik me weer kiplekker en ben om 9 uur bij de slagboom.
Helaas, de immigratie stempel is van gisteren en ik mag de slagboom niet
voorbij. Terug naar immigratie. Mij wordt uitgelegd dat ik niet verder mag met
mijn motor, het gebied tussen Tashkurgan en de grens is militair gebied en
niemand krijgt toestemming daar door heen te rijden. De manager die me gisThe Russian Twin
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Motocrypto
Oplossing van de motocrypto
van nummer 66, december 2006.
1.vijfde wiel aan de wagen
2.kort door de bocht,
3.spitsuur,
4.spanningzoeker en slakkengang.
Tot onze vreugde hebben er deze keer
heel veel mensen een goede oplossing
ingestuurd. We hebben daarom besloten
voortaan maar één winnaar aan te wijzen.
Maar die krijgt dan ook wel een hele mooie, door de clubwinkel beschikbaar
gestelde, prijs. Met dank aan Gerrit.
Inzenders waren: A. Franckena, Paul S. de Krosskabouter, Emile Voncken, Jo
Bastings, Siny Reuvers, Pieter Loohuizen, Ruud Hoffman en Annemieke Vredegoor. Alle inzenders nog bedankt voor jullie goede wensen voor 2007. En
de winnaar is:Pieter Loohuizen gefeliciteerd!
Nieuwe opgave:
1. Collectebus?
2. Infectie achteraf.
3.Weggedrag schoonmaker
4.Geen rotonde
5.Veel van het zelfde

.a..e..a.
.ao….e.i..
..ei.e.
.ie..a.. .oo. .e..o…
..e..e..e..e..

Succes,
Stuur je oplossing naar

Luijt Postma,

Luijt.postma@gmail.com of naar het
Secretariaat.
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door: Frans de Wit

De volgende dag heb ik weer de keus, de watjes route rechtsom blijven rijden
of toch de weg van noord naar zuid dwars door de woestijn heen, 600km
woestijn met alleen in het midden 1 stadje. Weer wint mijn verstand. Deze
woestijn heet in het chinees de woestijn des doods en Marco Polo zei dat wie
deze woestijn in gaat er nooit meer uit komt. Ik rijdt dus verder rechts om,
vastberaden ooit nog terug te komen en dwars door de woestijn te rijden.

Eind november, begin december moest ik voor werk een week naar Kaapstad
in Zuid Afrika. Ondanks een lange vlucht van twaalf uur was dat he-lemaal
geen straf. Je blijft welis-waar bijna in dezelfde tijdzone (scheelt een uurtje)
maar waar hier de win-ter begint, is daar de zomer in aantocht! Temperaturen
tussen 25 en 30ºC waren een welkome afwisseling van de magere 10 tot 12
graden hier. En dan was het ook nog warm voor de tijd van het jaar!
Omdat ik ook wat
vrije tijd over had,
was ik van plan een
motor te huren en
een tochtje te maken. Ik wist dat de
voormalige Rotterdamse H-Ddealer Ad
Keukelaar in Kaapstad een zaak was
begonnen en Harleys
verhuurde.
Maar toen schoot mij
te binnen dat ik op
de grootste website
voor liefhebbers van
de Chinese motorfiets, Chang Jiang Unlimited, een link van een verhuurder van
zijspannen had gezien, en dat was nog veel interessanter, aangezien er in Zuid
Afrika links gereden wordt, en dientengevolge het zijspan ook links zit; aan de
verkeerde kant!
Van de productiemaatschappij had ik een ‘chaperonne’ gekregen, een dame
die er alleen was om mij elke dag te brengen waar ik heen wilde…. Zij regelde
ook afspraken en de restaurants waar ik wilde gaan lunchen. Zo luxe had ik
het nog nooit gehad!

3 Dagen later op 17 september arriveer ik in Kashgar, vroeger een belangrijk
knooppunt op de zijderoute. Ik waan me in Turkije, ik zie moskeeën en de
gebouwen zien er heel Turks uit. De bevolking bestaat voor de helft uit Uygur
die de zelfde voorouders hebben als de Turken. Eigenlijk hoe verder ik naar
het westen reed in Xinjiang hoe meer Uygur ik zag, maar nu merk ik pas echt
dat ik de andere kant van China nader.
In Kashgar blijf ik een paar dagen om mijn motor te repareren en in informatie
in te winnen hoe ik mijn motor de grens over kan krijgen. Van een Amerikaans
kopel heb ik namelijk begrepen dat die de grootste moeite hebben gehad om
met hun motor China uit te komen. Niemand weet de regels en niemand weet
bij wie ik moet zijn. Het enige antwoord dat ik krijg is: 'Kan niet'. Maar de alwetende John, in John's cafe, een bekend adres voor reizigers in deze uithoek
van de wereld die ook beweerd dat het mij niet zal lukken zonder heel veel
geld te betalen, verteld mij een reisbureau te zoeken die mij misschien kan
helpen. Hij geeft me het adres van een reisbureau. Deze vertellen mij dat het
wel mogelijk is maar dat ik terug moet naar Urumqi om daar de papieren te
halen die me 1200 dollar zullen kosten...... We praten gezellig verder over reizen en de moeilijkheden om China in en uit te komen enz. Ondertussen laat ik
ook nog even de papieren van mijn motor zien. Wanneer blijkt dat zij de papieren kunnen regelen om buitenlanders met hun auto of motor China in te laten
komen en ik een hoop reizigers weet te vinden die dolgraag China in willen
maar niet weten hoe, slaat het weer om. Er worden wat telefoontjes gepleegd,
we gaan naar het customs buro om met wat mensen te praten, nog wat meer
bellen en ik heb toestemming de grens over te gaan.
Zo, ik kan weer rustig slapen. De volgende dag rijdt ik op de Karakoram highway de Himalaya in. Naar Tashkurgan, de grenspost van China waar alle
grensformaliteiten voor het
verkeer van en naar Pakistan
worden geregeld.

Dus snel een afspraak gemaakt bij Cape Sidecar Adventure, om een motor te
bespreken voor zaterdag, na de opnames, want dat risico wilden ze niet nemen, zoals later bleek niet helemaal onterecht. Op het reserveringsformulier
stond het al: dat ik besefte dat ik een gevaarlijke bezigheid ging doen, die mij
zelfs het leven kon kosten, maar dat het verhuurbedrijf daar op geen enkele
wijze aansprakelijk voor was….

Een paar dagen van te voren
heeft het gestortregend met
als gevolg steenlawines en
verzakkingen.
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Maar ook deze keer werkt de gebruikelijke strategie weer. Vertel wie je bent,
waar je vandaan komt, wat je aan het doen bent en dat je niet weet hoeveel
liter je wil tanken. Voor haar zit er dan niks anders om dan deze aardige reiziger zijn zin te geven. Nog steeds een beetje ondersteboven van de aanrijding
wil ik weer weg rijden met als enige resultaat wat rare geluiden van de achterkant van de motor. Dan maar de motor aan de kant duwen en het achterwiel
demonteren. Ja hoor, mijn in Shanghai al slecht uitziende meenemer heeft de
tanden in het achterwiel gedeeltelijk opgevreten. De enige goede oplossing is
de meenemer te vervangen door de nieuwe meenemer die ik net in Urumqi
gekocht heb. Dat is een aardig karwijtje en ik heb geen zin dat te doen met 50
nieuwsgierige chinezen om me heen. Daarom monteer ik een reservewiel zodat
ik in ieder geval weer even door kan rijden en een rustig plekje kan zoeken.
Dat kinkt misschien heel eenvoudig, maar in China is dat een stuk makkelijker
gezegd dan gedaan. Na een half uur vind ik een plek onder een spoorbrug in
een droge rivier bedding. Het is vlak naast de weg, maar een paar meter lager.
Dus 's-nacht kan het verkeer mijn niet zien omdat hun koplampen over mij
heen schijnen.
In principe is het een eenvoudig karwijtje. Gewoon even de cardan uit elkaar
halen, de meenemer van het lager aftrekken waarna je de meenemer van het
kroonwiel kan schroeven. Daarna de nieuwe meenemer op het kroonwiel
schroeven enz.... Niet dus! Ik heb wel de juiste meenemer aangeschaft, maar
de chinees die de gaten er in moet boren nam het niet zo nauw met de positie
van de gaten. Ik kreeg maximaal 4 van de 7 schroeven erin. Dat gaat niet werken zo. De enige oplossing die ik heb is de gaten met een vijl groter te maken
zodat het wel past. Er is 1 minpuntje, het metaal is 5 mm dik en de vijl gaat
meer 4 cm in het gat. Daar sta je dan in the middle of nowhere, ergens in China met een kapotte motor en een onderdeel dat niet past. Met het juiste gereedschap is het probleem zo opgelost maar met de primitieve middelen die je
bij je hebt gaat het heel veel tijd kosten. Kijk! Dat is nou het leuke van ontslag
nemen en een wereldreis maken! Je hebt dan tijd, heel veel tijd.
Na 6 uur vijlen passen er 6 van de 7 gaten. Het derde gat zit zover verkeerd
dat me dat nog wel 6 uur gaat kosten dus ik geef het op. 6 bouten moet genoeg zijn. Een uur later zit mijn motor in elkaar en is het intussen 2 uur 's
nachts. Snel eten, tent opzetten en slapen.
De volgende middag kom ik in Korla aan, aan de rand van de Gobi woestijn.
Hier kan ik kiezen tussen de die-hard route linksom, of de kortere en drukkere
route rechtsom. Mijn hart zegt linksom, mijn verstand zegt rechtsom. Mijn motor verbruikt veel olie, de meenemer zit maar met 6 boutjes vast en mijn zijspanbak ziet er zielig verkreukelt uit. Dus de watjes route rechtsom en dan
mijn motor repareren in Kashgar. Die dag rijdt ik tot Luntai en neem een hotel
met warme douche!
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De eigenaar, Tim Clarke, vond
het duidelijk leuk een Changrijder uit Nederland te kunnen
begroeten. In de zaak stonden
een stuk of vijftien zijspannen,
allemaal met een meisjesnaam. Aanvankelijk zou ik met
Candy op stap gaan, maar
uiteindelijk werd het Fanny.
ook stond er een Trixie, die,
volgens mij, onvermijdelijk
naar onze koningin was genoemd…
Die zaterdag kwam Tim mij uit
het hotel ophalen en reden we
naar een parkeerplaats, waar
ik wat uitleg kreeg en mij een
beetje vertrouwd kon maken
met de motor.
Met het span aan de (normale)
rechterkant heb je het effect
dat bij snelle bochten naar
rechts het span omhoog kan
komen, terwijl de bochten naar links bijna niet hard genoeg kunt nemen, omdat de kont van de motor daar dan zo lekker inschuift. Bij deze was dat dan
natuurlijk precies andersom, en het was een vreemde ervaring om het zijspan
bij een bocht naar links omhoog te zien komen. Na een paar rondjes over de
halfvolle parkeerplaats ging ik met Tim in het span voor het eerst aan de linkerkant de weg op. Ik zette Tim af bij zijn zaak en ging op weg naar de Kaap.
De meest zuidelijke punt van Afrika was het reisdoel. De weg liep langs de
Atlantische Oceaan, met stranden, boulevards en palmbomen.
In de derde bocht ging het al bijna mis: omdat ik nog niet zo gewend was aan
de bak aan de andere kant, nam ik een stukje oprit mee, die echter opliep naar
een stoeprand, waardoor ik op twee wielen de weg werd overgekatapulteerd,
dwars door het tegemoetkomende verkeer. Gelukkig kon dat op tijd stoppen,
anders was mijn ritje van korte duur geweest! Na een minuutje was mijn hartslag weer normaal en kon ik mijn weg vervolgen.
Via Hout Bay ging de weg weer landinwaarts naar Chapmans Peak, waar ik
een verkeerde afslag nam en een zwarte wijk binnen reed. Alleen al aan de
gaten in het asfalt was te zien dat ik verkeerd gereden was, dus weer omgeThe Russian Twin
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keerd en vriendelijk zwaaiend naar de zwarte kindjes die met open mond naar
die dikke man op een gekke motorfiets keken, kwam ik terug op de goede weg
richting Kommetjie. Die weg slingerde zich omhoog en omlaag door het bergachtige landschap, waar, gelukkig voor mij, meestal een maximumsnelheid van
40 of 60 km per uur gold. Het was toch wel erg wennen, links rijden viel wel
mee, maar die bak, die volledig tegengesteld reageerde aan wat ik gewend
was….
De hele zuidpunt van Zuid Afrika is één groot beschermd natuurgebied, en elke
weggebruiker moet eerst betalen voor de tolweg en vervolgens voor de toegang tot Cape Point.
Ik was niet de enige die de Punt wilde bezoeken. Al een halve kilometer tevoren stonden links en recht de auto’s langs de weg geparkeerd, en bij het bezoekerscentrum gekomen bleek de hele parkeerplaats vol te staan, inclusief
een tiental bussen. Ik vond een leuk plekje vooraan, waar ik niemand in de
weg stond, maar werd door de parkeerwacht gesommeerd op de motorparkeerplaats te gaan staan. Dus reed ik achter hem aan, en aldaar aangekomen
bleek die parkeerplaats afgezet met stenen paaltjes, waar ik onmogelijk tussendoor kon. Dat zag de parkeerwacht nu ook in, en ik mocht terug naar waar
ik stond. Zucht…
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of 2 euro je band kan laten repareren. Ideaal! Dat is welvaart! In nederland
moet je zelf je band plakken of je blauw betalen.
Via Anxi en de Disney valley (een zelf gekozen naam voor een adem benemend mooie vallei) kom ik in Urumqi, de hoofdstad van de provincie Xinjiang.
De zoveelste mijoenenstad van mijn reis. Hier blijf ik een paar dagen om nieuwe banden en wat onderdelen in te slaan. Dit is de laatste mogelijkheid om
nog onderdelen te kopen tot Turkije. Na Urumqi leid de weg naar het zuiden
richting de Gobi woestijn. Hiervoor rijd ik door een prachtig gebergte heen met
als hoogtepunt een pas van 4280 meter!
De motor heeft er volstrekt geen problemen mee en tuft rustig de steile bergpas over. Mijn lichaam heeft wat meer moeite met de hoogte. Rijden gaat nog
wel, maar afstappen en een paar passen lopen is echt te veel gevraagd.
Verder gaat de reis over mooie verlaten bergwegen, bocht na bocht, pas na
pas. Het zelfvertrouwen groeit en blinde bochten naar rechts worden sneller en
sneller genomen driftend over de kiezels. Dan in een blinde bocht naar rechts
komt een grote vrachtwagen mij tegemoet rijden midden op de weg. Er is
geen ruimte om te ontwijken en ik kan alleen nog maar remmen. De motor
draait naar links en BAM!
De vrachtwagen raakt
de rechter voorkant
van mijn zijspan bak.
Het frame is niet geraakt, alleen de bak is
een beetje verfrommeld. En ik, ik heb een
wijze les geleerd:
Neem geen onnodig
risico, je moet nog
10.000km!
Na de zaak geregeld te
hebben met de truck
chauffeur kan ik weer
verder rijden.

Langs de met een vuurtoren bekroonde bergtop, die toegang geeft
tot de zuidpunt slingerde een pad
omhoog, waar een lange rij toeristen omhoog aan het zwoegen was.
Geen prettig vooruitzicht bij 30
graden…
Ik was net afgestapt toen ik luidkeels begroet werd door twee
collega’s, die per gehuurde auto
dezelfde trip aan het maken waren,
maar dan met de klok mee, waar ik
tegen de klok in reed. Zij zagen mij
naar het bergpad kijken en wisten
te melden dat er ook een kabelbaantje was, maar dat het dan toch
nog een behoorlijk stuk lopen was.
Hm. Ik besloot die beker aan mij
voorbij te laten gaan. Ik was al
zuidelijk genoeg, en ging liever
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Na een uurtje ga ik tanken. Weer het zelfde gezeur als altijd: "Nee, ik mag
benzine niet rechtstreeks in je tank doen, dat is levens gevaarlijk." De motor
moet 10 meter verderop geparkeerd worden. De benzine gaat dan eerst in een
gieter of theepot en dan in de tank. In west China is het namelijk heel gevaarlijk om een motor te tanken. Motoren zijn namelijk heel explosief. Deze keer is
het een vrouwelijke pompbediende, die zijn altijd moeilijk te overtuigen.
The Russian Twin
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een kudde schapen nodigt je uit om een nachtje te logeren.....
Een eind verderop zet ik mijn tent op voor een nachtje kamperen naast de
Chinese muur.
De volgende dag
zoek ik de verharde
weg weer op om
deze na 10 minuten
weer te verlaten om
de het begin van de
Chinese muur te
bekijken. Mijn motor
parkeer ik vlak bij de
pilaar.
Er word hier gelukkig
geen entree geheven, de pilaar heeft
in de loop de eeuwen dan ook wel iets
van zijn glorie verloren. De wind en regen hebben een hoop van het zand van de pilaar afgeknabbeld. Als ik een half uurtje later weg wil rijden wordt het mij heel duidelijk
waar al dat zand gebleven is. Als ik de koppeling op laat komen rijdt de motor
niet vooruit maar graaft zich in....... Dat is niet leuk met een zwaar bepakt
zijspan!
Na een uurtje inventief zwoegen ben ik weer klaar om verder te gaan om een
uur later mijn eerste lekke band in het midden van de woestijn te beleven.
Wiel vervangen, doorrijden. Wereldreizigers
met 2-wiel motorfietsen moeten toch continu als de dood zijn
dat ze ergens midden
in de woestijn een
lekke band krijgen en
bij 40 graden in de
schaduw een band
kunnen gaan plakken.
Hier in Azië zijn gelukkig overal langs drukke wegen kleine stalletjes waar je voor 1
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naar Kaap de Goede Hoop, die door
veel mensen met Cape Point verward wordt, maar net om de hoek
ligt. Daar was het in ieder geval
rustig. Het lijkt niet veel bijzonders,
maar als het stormt ziet het er heel
anders uit!
Na de lunch in het restaurant werd
ik door mijn collega’s gewaarschuwd
voor de apen die ik op mijn pad zou
krijgen. De bavianen zitten daar
gewoon langs de weg, en passerende auto’s stoppen om foto’s te maken. De apen komen dan gezellig op
de auto zitten.
Voor mij was dat wat minder, want
ik had geen zin in een file terecht te
komen waarbij wilde, of –erger noghalfwilde bavianen op of in mijn
zijspan kwamen zitten, of aan mij
gingen zitten trekken. De apen mogen niet gevoerd worden, omdat ze
dan agressief kunnen worden en moeten worden afgemaakt. Ik stopte alles uit
mijn jaszakken in mijn broekzakken, zodat ze dat niets meer konden jatten, en
zette mijn rugzak met voorraad ‘biltong’ (gedroogd vlees) in de kofferbak. Na
een paar kilometer kwam ik ze inderdaad tegen, gewoon slenterend langs en
over de weg, met of zonder jongen. Dat ziet er vertederend uit, maar de dieren zijn geweldig sterk, en kunnen met hun achterpoten net zo goed grijpen
als met hun voorpoten. Een volwassen mannetje kan, in een kwaaie bui, moeiteloos je arm eraf trekken.
Gelukkig waren ze onder de indruk van het geluid wat ik voortbracht, of al
tevreden om bij iemand op de motorkap te zitten.
Ik vervolgde mijn weg langs False Bay, waar in de verte Robbeneiland te zien
was. Robbeneiland ligt niet echt ver van het vasteland, zwemafstand, maar
False Bay is het grootste broedgebied ter wereld van de witte haai, dus dat
nodigt niet echt uit. Er liggen kilometers stranden, waar niemand te zien is,
zowel vanwege de haaien, alsook de verraderlijke stromingen.
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Bij Seaforth is een kolonie pinguïns te bewonderen, maar ook hier was ik niet
de enige, en ik had geen zin om weer toegang te betalen om tussen honderden anderen op een plankier naar beesten te kijken die hetzelfde doen als in
Artis, maar dan met meer….
Liever reed ik een stukje door naar Kalk Bay, waar de laatste jaren de oorspronkelijke vissersbevolking zich gemengd heeft met artistieke types uit Kaapstad. Met name het Olympia Café werd mij aangeraden, vermaard om het zelfgebakken brood en gebak. En inderdaad, prima koffie en fantastische kwarktaart, rul en met de ‘bite’ die kwarktaart hoort te hebben!
Vanaf Kalk Bay rijd je nog tot Muizenberg langs de baai en dan gaat het al snel
landinwaarts via de M3, terug de stad in. Nog even de tank volgegooid en bijna in één keer goed teruggereden. Omdat Kaapstad als het ware om de Tafelberg heen is gebouwd, heb je overal in de stad een punt om je op te richten,
en kun je bijna niet fout rijden.
Vanaf die Tafelberg, die per kabelbaan te bereiken is, heb je een
adembenemend uitzicht. Zoals in
heel Kaapstad kan het er ongelofelijk hard waaien, en er wordt
dan ook boven gewaarschuwd
dat je onmiddellijk terug moet
komen als je de hoorn hoort,
omdat anders de kabelbaanverbinding wordt gestopt.
Tegen het einde van de middag
doet zich vaak het vreemde verschijnsel voor dat er in de hele
stad en stralend blauwe hemel te zien is, maar op de berg ligt een witte wolk,
het ‘Tafelkleed’, die over de rand kolkt, maar niet zakt. Erg mooi!
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regels van de overheid heerlijk aan hun laars lapt. Ik hoef dus geen paspoort
te laten zien en het verplichte "Wie ben ik, waar ben ik, waar kom ik vandaan
en waar ga ik heen"-formulier hoef ik niet in te vullen.
Tussen Wuwei en Anxi rijdt ik
parallel aan de Chinese muur.
De muur is hier gebouwd van
klei aangezien dit hier de enige
voorhanden zijnde grondstof is.
Ik kan mezelf weer niet bedwingen en verlaat de verharde weg
en ga langs de muur rijden. Tussen mij en de muur bevind zich
een meter of 5 diepe kloof die zo
te zien ontstaan is door natuurlijke erosie.
De kloofwand is erg grillig en het
is opletten geblazen om niet in een van de zijkloven te rijden. Plots zie ik een
stapel stenen staan die wel wat weg hebben van een schoorsteen. Ik besluit
het bouwsel eens wat beter te bekijken. En het is; een schoorsteen! Tijd om
hier eens over de rand van de kloof te gaan kijken. Een afgezette wei en een
aantal grote gaten in de kloofwand met een schoorsteen er bovenop. Er woont
hier een schaapsherder!
Een een stuk verderop bij
een water plas ontmoet ik
de herder mijn zijn schapen. Hij ziet er erg verweerd uit en zijn bruine
tanden met terugwijkend
tandvlees hebben duidelijk
nog nooit een tandenborstel gezien. Helaas mag ik
geen foto van hem maken
want hij heeft zijn zondagse kleren niet aan.

Frans de Wit.

Uitzicht op False Bay met Robbeneiland vanaf de Tafelberg.

We praten een beetje over
mijn reis, waar ik vandaan
kom etc. waarna hij weer naar zijn schapen toe gaat. Het als al laat in de middag maar gelukkig nodigt hij me niet uit om te blijven overnachten. Stel je
voor: een schaapsherder die helemaal alleen woont met alleen een hond en
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De hele nacht rijdt ik door en arriveer aan het eind van de middag in Lanzhou
en zoek een lekker duur hotel uit. En wat is er dan zo leuk aan een dure hotelkamer? Er zit een bad in! Dus eerst maar eens 2uur in een lekker warm bad,
heerlijk! 's Avonds op zoek naar goedkoop eten om de dure hotelkamer te
compenseren, ik koop eten ergens op straat en eet het op in mijn kamer.
Lanzhou is totaal anders dan Xi'an, de mensen zijn erg vriendelijk en ik voel
me weer op mijn gemak.
De volgende dag verhuis ik naar een goedkoper hotel met vriendelijker personeel en bezoek ik de heuvel met tempels waar Lanzhou beroemd om is:
Met een goed gevoel
verlaat ik Lanzhou.
Het is een beetje jammer dat ik bijna alleen
nog maar op asfalt gereden heb, dus ik besluit maar eens onverharde wegen op te
gaan zoeken. Ik rijdt de
steppe in en navigeer
volledig op kompas.
<PICT0128.JPG>

Ihr Spezialist für:

Chang Jiang

Die dag rijdt ik tot Wuwei, hier vind ik een hotel gerund door een familie die de
The Russian Twin
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Verkauf – Service – Ersatzteile

URAL

Ineens ruik ik benzine.
Ik stop onmiddellijk om
te kijken wat eraan aan
de hand is. Stel je voor dat je op een plek als dit zonder benzine komt te
staan. Het blijkt dat de slang die beide tankhelften verbind gescheurd is. De
benzine loopt over het luchtfilter via de versnellingsbak op de grond. Gelukkig
is er nog maar weinig weggelekt. Zo snel mogelijk vervang ik de slang met een
nieuw stuk slang. Dit moet je zo snel mogelijk doen want als je de slang los
trekt begint de benzine er pas echt snel uit te lopen! Ik vervang ook gelijk het
startrelais, deze deed al langer vervelend en was er intussen echt mee opgehouden. De tocht gaat verder, navigerend tussen stenen, planten en door droge rivier beddingen. Langzaam komen de heuvelrug en het spoor waar tussen
ik rijdt dichter bij elkaar. Na een uur met de vraag in mijn achterhoofd gereden
te hebben of dit nog ergens op uit komt, weet ik het antwoord; Dit komt uit op
het punt waar de spoorlijn en de heuvelrug elkaar raken en ik onmogelijk verder kan. Goed idee dat off-road rijden, ik kan de hele weg weer terug! Als ik
weer terug ben op de weg heb ik lekker 5 uur mijn stuurmans kunsten op het
onverharde bij kunnen spijkeren en ben ik geen meter opgeschoten. Boeie!
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Wir bieten:

Gespanne und Motorräder

Gespanne u. Solomotorräder

Reparaturen – Zubehör – Ersatzteile
Für fast alle russischen Motorräder
Täglichen UPS – Versand

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11:00-19:00 Sa. 11:00-14:00
Fuldastr. 4
D-046117 Oberhausen
Tel: 0208/662822
Fax:0208/633755
Home: www.ural-team.de
E-mail: info@ural-team.de
The Russian Twin

Pagina 23

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 67, februari 2007

CLUBWINKEL
Mail
clubwinkel@udcn.nl
Telefoon
06-10220189
Giro
5066947 tnv Ural Dnepr Club Nederland IJsselmuiden
Geef om vergissingen te voorkomen het best. nr op. Bij twijfel ff bellen of mailen.
Na betaling volgt de verzending.
best.nr
omschrijving
Truien en T-shirts
2001
Grijs UDCN-logo*
2002
Zwart URAL/DNEPR motor*
2003
rood udcn logo*
2004
zwart udcn logo*
Diversen
4001
UDCN badge, opnaai, rond
4002
Ural badge, opnaai, rond
4003
Dnepr badge, opnaai, rond
4004
Sticker zwart /geel clublogo
4005
Sticker wit/ rood clublogo
4006
K-750 badge
4007
Ural badge, Ural Motorcycles
4008
Aardewerken mok wit met jub.logo
4009
Linnen tas zwart met logo
4010
Dnepr Sleutelhanger
4011
Zakmes tevens vork en mes
4012
Oude Russian Twins
4013
pin Dnepr K750 klein
4014
pin Ural
4015
pin K-750 groot
4016
pin M-72
4017
Pin, ster, hamer en sikkel
4018
Pin hamer en sikkel
4019
tankembleem Ural
4020
tankembleem Dnepr
4021
tankembleem K-750
4022
Ussr vlag 20x30
4023
Ussr vlag groot 100x150
4024
Pet Dnepr
4025
Pet Ural
4026
Pet UDCN
Handboeken
3001
Ural M 72 Bouwtekeningen A3*
3002
Ural M72 onderdelen catalogus
3003
Ural M-72 Betriebsanleitung
3004
Ural M-72 Nederlands
3005
Ural onderdelencatalogus kopkleppers
Pagina 24

lid

geen lid

€ 16,40
€ 16,40
€ 9,20
€ 9,20

€ 20,50
€ 20,50
€ 11,50
€ 11,50

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
Gratis bij
Gratis bij
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 3,20
€ 4,80
€ 1,00
€ 3,40
€ 0,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
bestelling
bestelling
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 6,00
€ 1,25
€ 4,25
€ 0,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 12,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00

€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 15,00
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last staal. Helaas is er gebruik gemaakt van een beruchte aziatische lasmethode, het zogenaamde: 'Ogen dicht an braaien maar'. Het wiel dat op het rooster
staat zakt er dus doorheen. Gelukkig is het het zijspanwiel en kunnen we de
motor er weer onbeschadigd uittillen.
Xi'an is beroemd om zijn enorme stadsmuur, Op veel plaatsen meer dan 10
meter hoog en zeker 6 meter dik. Dus de volgende dag besluit ik de stad te
gaan bekijken. Te voet loop ik naar de beroemde klokken toren waar ik tijdens
het bestellen van wat eten op professionele wijze wordt ontdaan van van fototoestel. Ik had nog geluk want de 2e hand die op weg was naar mijn telefoon
kon ik nog tegen houden. Dit was dus het einde van mijn zorgeloze gedrag. Ik
ben 7 maanden erg zorgeloos geweest over mijn bezittingen (er wordt echte
heel weinig gestolen in China), maar ja, Xi'an is ΘΘn van de weinige plaatsen
in het binnenland van China waar veel toeristen komen, dus daar kan je zakkenrollers verwachten. Mijn humeur was aardig verpest en ik ben dus meer
naar mijn hotelkamer gegaan. Die avond heeft Lu voor me uitgezocht waar ik
in Xi'an het beste een nieuwe camera kan kopen zonder afgezet te worden
zodat ik de volgende dag een nieuwe camera kan kopen.
Die volgende ochtend pak ik mijn spullen, koop een nieuwe camera en ga opzoek naar het wereldberoemde terracottaleger. Helaas mag een motorfiets de
snelweg niet op en is de weg die ik wel mag rijden in slechte staat en nog
slechter bewijzerd. Ik vond het terracottaleger dus niet. Om het eerlijk te zeggen vond ik dat helemaal niet erg. Ik wilde het liefst gewoon weg ui Xi'an, het
terracottaleger bezoek ik wel een andere keer met Lu.
Op naar
Lanzhou!
Met de oude
camera ben
ik ook meer
dan 100 fotos kwijt geraakt. Maar
nu heb ik
weer foto's!
Zie hier het
landschap in
de buurt van
Lanzhou:

(Continued on page 34)

The Russian Twin

Pagina 33

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 67, februari 2007

bele te laten betalen. Op zo'n moment ben je toch wel even sprakeloos. Deze
mensen zijn ontzetten vriendelijk en behulpzaam maar in hun onschuld denken
ze dat het volledig normaal is een groot-neus het 2-voudige te vragen. Overdonderd dat ik was begon ik te twijfelen over hoeveel ik ze moest betalen en
heb ze maar betaald. 3 maaltijden en 1 overnachting voor 10 euro is pure afzetterij! Ik woonde al meer dan een half jaar in China en heb al ontelbare keren moeten onderhandelen en toch als je even niet op je hoede blijft wordt je
weer afgezet! Des al niet te min: Leerzaam.
Als laatste krijg ik van het buurjongetje nog een ingelijste foto van hem bij zijn
diploma uitreiking....
De reis gaat door via prachtige bergen via Lu'an, HuangChuan en XinYang. In
het donker stop ik in een klein dorpje, Xinji, om te vragen naar een hotel. Ik
word verwezen 100m terug te rijden naar het enige hotel in het dorp. Maar
voor dat ik daar de kans krijg uit te leggen wat ik kom doen wordt ik het engels aangesproken door een tiener die achter me aan is komen hollen. Ik
wordt bij hem thuis uitgenodigd en ze hebben een grote garage om mijn motor
te parkeren. Verleidelijk genoeg voor mij!
Terwijl ik te eten en te drinken krijgen komen alle buren a familie leden even
langs om de bijzondere vreemdeling te bekijken en to proberen een praatje te
maken. Met de hulp van de zoon des huizes gaat dat best goed.
De volgende morgen ga ik met een dolgelukkige zoon des huizes een wandeling maken in de heuvels bij het dorp. Hij is helemaal uitgelaten want in plaats
van naar school te gaan is hij nu aan het wandelen met een groot-neus! Dit is
uiteraard een stuk leuker dan naar school toe gaan en naderhand kan hij iedereen op school vertellen over de avonturen met deze, in deze regionen, erg
zeldzame groot-neus. Van Lu heb ik begrepen dat hem dit zeker meer aanzien
zal geven op school.
's Middags rijdt ik weer verder door de prachtige heuvels en verblijf de nacht in
mijn tentje in een droge rivierbedding. Een aantal bewoners van het naburige
dorp probeert me nog te overtuigen daar niet te slapen omdat het water wel
eens plots zou kunnen stijgen en ik zou kunnen verdrinken. Ik neem het risico
terwille van een rustige nacht.
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3007
3008
3009
3010
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3016
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3018
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Ural service manual kopkleppers
Ural repair manual kopkleppers
Ural M-66 Servicemanual
Dnepr K-750 catalogus
Dnepr MT10-36 operation instructions
Dnepr MT10-36 Repair manual
Dnepr MT10-36 catalogus
Dnepr MT9-10 catalogus
Dnepr MT11 Operating Manual
Dnepr MT11 Operating Manual
Dnepr MT11-16 catalogus
Dnepr MT11-16 repair (alg)
Dnepr MT16 Operation manual
Dnepr MT Instandsetzungsanleitung (reparatie)
Dnepr MT-16 Betriebsanleitung
Dnepr MT-11 Betriebsanleitung
Dnepr MT16 Betriebsanleitung
Chang Jiang onderdelen kopie
Chang Jiang operating and maintenance
Voshkod Operating and maintain instructions
Planeta Sport Overhaul Instructions (nieuw
model)
Planeta/ jupiter III Maintenance + Operating Instructions
Planeta Jupiter III Catalogus (oud model)
Planeta Sport Maintenance and operating instructions
Planeta Sport catalogus (nieuw model)
IZH-49 catalogus & handboek in één!

€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 12,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 10,00
€ 10,00

€ 12,50
€ 12,50

€ 10,00
€ 10,00

€ 12,50
€ 12,50

Over het algemeen zijn de verzendkosten bij de prijzen inbegrepen. Dit geldt voor
de zgn brievenbuspost.
Grotere artikelen (voorzien van een * ) zoals
truien en T-shirts kun je beter afhalen bij een beurs of treffen. Wel vooraf ff regelen.

De volgende morgen is het dag 5 van mijn motor toer tocht. De motor doet
het sinds het bobine-verhaal probleemloos en brengt mij deze dag naar Xi'an.
Xi'an is met 4 miljoen inwoners de eerste echte grote stad tijdens mijn tocht.
Steden met minder dan 1 miljoen inwoners ben ik intussen als 'groot dorp'
gaan beschouwen. Allereerst ben ik een hostel gaan zoeken met een geschikte
slaapplaats voor mijn motor. Helaas kan ik alleen een hostel vinden waar ik de
motor voor het hotel op de stoep kan zetten. Mij wordt een plaats aangewezen
gedeeltelijk boven een rooster. Het rooster is gemaakt van dik, aan elkaar gePagina 32
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Agenda van de U.D.C.N. 2007
23, 24 en 25 februari 2007
Watjestreffen in Huizen op de gebruikelijke locatie te Blaricum. Op ‘De Woensberg’ worden we
weer welkom geheten in ons knusse watjeswinterdorpje. Meer info en reserveren bij Luijt Postma 035-5261544
02-03-04 maart 2007
VEHIKEL MOTOR, 3-daags evenement voor motorfietsen, bromfietsen,
scooters, fietsen, clubs, lifestyle en HEEL VEEL ONDERDELEN! Veemarkthallen Utrecht, Vrijdag 15.00-20.00, za/zo 10.00-17.00 uur. Entree € 11,- LET OP, avondopenstelling op de vrijdag en natuurlijk de
aanwezigheid van de UDCN clubstand.
4, 5 en 6 mei 2007
Voorjaarstreffen, natuurlijk inclusief de roemruchte, bekende en beruchte Algemene Ledenvergadering. Dit keer zullen we het mooie
Zeeuwse land met een bezoek gaan verblijden. Meer info volgt nog zo
spoedig mogelijk via de nieuwsbrief of de site.
5 en 6 mei
Mosterdtreffen Eenrum (triumphclub)
20, 21 en 22 juli 2007
Zomertreffen
25 augustus
Oldtimerdag in Hattem, hieraan heeft vorig jaar een lid aan mee gedaan en hebben we nu een uitnodiging ontvangen.
24-25-26 augustus 2007
VEHIKEL Oldtimer Markt.
14, 15 en 16 september 2007
Najaarstreffen

Pagina 26

Nummer 67, februari 2007

Ural Dnepr Club Nederland

hoogste doel in het leven van (bijna) elke Chinees. Het is dan ook logisch om
een rijk iemand met respect te behandelen. Daarnaast is het ook zaak om een
rijk iemand zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen om zelf ook dit hoogste
doel te "berijken" :-).
Zoals de rest van reis ook zal blijken is het geluk aan mijn kant en zijn de bewakers van de brug dus met andere dingen bezig. Ze zijn in heftige discussie
met een vrachtwagen chauffeur die dezelfde regels als ik aan zijn laars heeft
gelapt. Hij heeft echter geen positieve discriminatie om op terug te vallen.
De Chiang Jiang is inderdaad groot en de brug ook. Zoals wel vaker in China
vraag ik me af waarom wij in Nederland nou denken dat zoiets als dat kleine
tui-brugje in Rotterdam een bezienswaardigheid is.
's Avonds om 19:00 stop ik na 26 uur non-stop rijden bij een restaurant om te
vragen waar ik ergens kan slapen. Ze maken me duidelijk dat ik daar kan blijven slapen en dat ik eerst maar eens moet gaan zitten om wat te eten en te
drinken. Er wordt ook nog een buur-jochie bijgehaald die enigszins Engels kan
spreken, alles gaat leuk en gezellig. Na het eten zet ik mijn motor in de tuin.
Hij starte eerder die dag al erg moeilijk maar uiteindelijk krijg ik hem gestart
en kan ik de tuin inrijden. Daarna wordt ik naar mijn 'kamer' gebracht. Dit
blijkt een van de ruimtes te zijn waar je als kleine groep kan eten, ze hebben
er voor de gelegenheid maar even een houten bed neergezet. Helaas zijn chinezen het gewend om op een hele harde of helemaal geen matras te slapen.
Voor mij dus ook geen matras. En wat blijkt, ook geen douche, ik moet me
buiten bij de pomp wassen. Gelukkig is er wel een toilet, die is in de achtertuin
en heeft geen stromend water. (lees: stinkt verschrikkelijk)
De volgende ochtend na een stevig ontbijt probeer ik mijn CJ te starten. Meer
dan een beetje hoesten en proesten uit de uitlaat krijg ik niet te horen. Eerst
de bougies gecontroleerd en de ontsteking eens gesteld, geen resultaat. Carburateurs schoon maken, geen resultaat. Nadenken dan maar. De vonk lijkt
mij zwakker dan normaal. Dus misschien is het de bobine. Maar de bobine
vervangen is altijd een rot klus omdat die zo onhandig tussen de motor en het
zijspan zit. En het is intussen meer dan dertig graden in de schaduw! Na een
half uur vloeken en chagrijnen is de bobine vervangen. Contact aan, 1 trap
met de kickstarter en de motor loopt! Spontaan krijg ik aplaus van de zich verzamelde menigte.
Nog maar even gebleven voor de lunch, een fotosessie gemaakt met de hele
familie en afgerekend. Ze weten in det kleine dorpje weinig van groot-neuzen
behalve dat ze rijk zijn en 10 jaar geleden was het nog zo dat buitenlanders in
China een andere munt hadden om mee te betalen en ook nog eens het dubbele moesten afrekenen! De beste man besluit mij dus ook maar even het dub-
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To China and back Deel II:
Het land van het midden.
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door : Roel Hendrickx

Carburateurs afstellen

Ural Dnepr Club Nederland

door: Ruud Korpershoek

Carburateurs stel ik als volgt af :

Beste Rus- en Chinees-vriendjes en vriendinnetjes, het is al twee twinnen terug
maar nu ben ik er weer met het vervolg van mijn China->Nederland avontuur
per Chang Jiang.
Op 27 augustus 2006 ben ik na een verblijf van 6 en een halve maand in
Shanghai eindelijk vertrokken. Het was niet eenvoudig om weg te gaan. In
februari was Shanghai nog een grote onbekende stad, maar intussen is het
een nieuw en veilig thuis geworden met veel vrienden. Gelukkig hebben een
aantal vrienden besloten om het eerste stuk mee te rijden naar Suzhou of misschien wel helemaal naar Xi'an.
Na veel oponthoud vertrekken 's avond om 7 uur richting Suzhou. Het weer is
goed en het is niet meer zo druk. Xiaobo rijdt voor me met zijn M1M en wijst
de weg. Pangzi rijdt achter mij op zijn 'plastic' Jiang en heeft een leuk muziekje
opstaan. Af en toe moeten we stoppen bij een stoplicht en wordt er druk gediscussieerd in het Chinees. Ik heb geen flauw idee waar ze het over hebben.
Vlak voor Suzhou nemen we een afslag en wordt er gestopt. Wat blijkt, het is 2
uur 's nachts en 1 van hen moet morgen weer vroeg werken. Daarnaast zijn er
wat elektrische problemen met beide motoren en is het veiliger om samen
terug te rijden. Dus na het afscheid met het maken van de laatste foto's sta ik
ineens moeder ziel alleen in het donker ergens in China.
Dit is het echte begin van mijn 15.000km lange reis van Shanghai naar huis.
Eerst mijn kaart maar eens pakken. Xiaobo had de weg gewezen en ik had
mijn kaart nog helemaal niet gebruikt. Volgens de info van Xiaobo zou dit de
G312 moeten zijn en ben ik vlak bij Suzhou, daar zou ik kunnen stoppen om te
overnachten. Na een uurtje rijdt ikSuzhou binnen. Maar we zijn pas heel laat
vertrokken en ik wil optijd de Kanjurabpas over voordat die dicht sneeuwt. Ik
rijdt door richting Changzou, Zhenjiang, Nanjing, Wuhu. Wuhu ligt in de provincie Anhui langs de rivier de Chang Jiang. Chang Jiang betekend letterlijk
grote rivier. Bij Wuhu ligt er 1 brug over de rivier. Ik had gehoord dat je hier
met een voertuig dat geen kenteken van de provincie Anhui heeft alleen maar
buiten het spitsuur overheen mag. Uiteraard ben ik daar precies tijdens de
spits. Maarja, ik ben natuurlijk een domme buitenlander en die worden in dit
deel van de wereld op een positieve manier gediscrimineerd. Met een beetje
geluk laten ze me gewoon door rijden en in het ergste geval houden ze me
tegen en word ik het Chinees verteld dat ik er niet over heen mag. Elke Chinees weet gelukkig dat 'groot-neuzen' (blanken) geen Chinees verstaan. En
tegen groot-neuzen moet je altijd aardig zijn want groot-neuzen zijn rijk. Chinezen hebben een groot respect voor rijke mensen. Rijk worden is namelijk het
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Eerst zorg ik er voor dat de carburateurs goed schoon zijn en dat ze verse benzine krijgen (op oude benzine kan je je carburateurs niet goed afstellen en
bovendien start hij er vaak nogal rot op).
Ik houd de gasnaald zo kort mogelijk. Als de motor daarna erg roet met wegrijden, kan je hem altijd een of twee standje’s - of, als er schroefdraad op zit,
een paar millimeter - laten zakken. Let wel, wanneer hij té arm staat, kan het
lijden tot een gat/gaten in de zuiger(s). Dus zorg ervoor dat je de gasnaald
niet te ver laat zakken.
Daarna stel ik de
lucht-regel-schroef 3
slagen open (let op
een slag is 180 graden, dus de de
schroef moet 540
graden open worden
gedraaid).
Dat is een afstelling
die vaak goed gaat.
Het mag ook iets
meer of minder zijn,
afhankelijk van of hij
goed loopt.

luchtregelschroef

Stationair afstellen:
eerst de motor starten en nu net zo lang aan de stationair-schroef draaien tot
de motor blijft lopen. Maar zorg ervoor dat de motor niet te snel loopt, ongeveer 1000rpm. Daarna schroef je de andere carburateur zo op dat de andere
cilinder ook mee gaat lopen.
Als je twee uilaten hebt kan je goed horen of beide cilinders even hard klinken.
Bij een enkele uitlaat moet hij lekker soepel lopen. Dit gaat op gehoor en op
gevoel.
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Gaskabels stel je al door de lengte te variëren met de stelnippels
in de kabel.
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stelnippel

Deze stel je zo af, dat als je twee
uitlaten hebt deze even hard
klinken als je een klein beetje
gas geeft. Als je een hulpje bij
de hand hebt is het eenvoudig te
doen door twee vingers in de
carburateur te stoppen tegen de
gasschuif aan en het hulpje langzaam aan de gas te laten draaien. Je voelt dan welke schuif als eerste beweegt en kunt hem bijstellen.
Er is ook speciaal gereedschap in
de handel, zogenaamde flowmeters. Daarmee stel je de carburateurs nog mooier af, doordat
je kunt zien hoeveel lucht er door
de meter stroomt. Dit is erg, mooi
maar is zeker niet noodzakelijk
om te hebben.
Na het afstellen is het zaak om
goed op te letten of je niets verkeerd gedaan hebt. Ga de motor
goed warmrijden en controleer
dan het bougiebeeld.
Dit doe je door minimaal een kilometer of vijf a tien op dezelfde snelheid te
rijden en dan ineens te stoppen. Laat de motor niet te lang nalopen want dan
vervuilt het bougiebeeld. Draai nu de bougies eruit en controleer het beeld met
hulp van de plaatjes op de volgende pagina.
Te arm moet je proberen te vermijden want dan gaat alles nogal snel kapot.
Urals zijn al beroemd om de gaten in de zuigers en arm draaien helpt daar niet
bij.

Ruud Korpershoek
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