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In memoriam
Toch nog onverwacht ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons lid
Ina de Groot. Ina was niet alleen lid, maar zat ook in het bestuur van de
UDCN als treffencoördinator.
In deze functie heeft ze tot het laatst toe haar bijdrage geleverd. Het treffen
van onze club op Texel heeft Ina helaas niet meer mogen meemaken. Gelukkig kon ze nog wel op het zomertreffen in Giethoorn aanwezig zijn. Velen hebben haar daar gesproken en zich verbaasd over de wilskracht waarover ze
beschikte. Het lijkt symbolisch dat ze het najaarstreffen niet meer heeft mee
kunnen maken. Haar wens was om na haar afscheid, een hapje en een drankje te nemen om “het leven te vieren”.
Namens de UDCN is een aantal bestuursleden bij de crematie aanwezig geweest. Ter nagedachtenis wilde Ina graag dat er een eik zou worden geplant.
Wij hebben daar graag aan bijgedragen.
Wij wensen Eugene en de familie alle sterkte toe die nodig is om dit zware
verlies te kunnen dragen.

Het bestuur
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Van de voorzitter
Moedig, verdienstelijk, geen woorden voor, hart op de juiste plaats, inspirerend, sterk, positief, vechter, enz.

Als je niet kunt kiezen tussen je
hobby en je gezin…

Enkele reacties van Leden op het overlijden van ‘onze’ Ina.
Ina de Groot is na een jarenlang gevecht tegen haar ziekte op dinsdag 11 september overleden. Met Ina verliezen wij onze treffencoördinator, maar nog
meer de persoon die door bovenstaande reacties getypeerd wordt. Zeker is dat
we Ina ontzettend gaan missen.
Maar er is nog iemand aan wie we denken, iemand die mijn inziens over de
zelfde bovenstaande kwaliteiten beschikt als Ina en dit is Eugene. Ina heeft
niet alleen gevochten. Eugene stond aan haar zij en hij vocht mee.
Ik wens Eugene dan ook veel sterkte en kracht toe de komende tijd met het
verwerken van het overlijden van zijn geliefde Ina.
Ina had voor haar overlijden aangegeven dat het Najaarstreffen hoe dan ook
door moest gaan. In de geest van Ina hebben we er dan ook maar het beste
van gemaakt.
Dat het inderdaad toch nog
een geweldig weekend werd
hadden we vooral te danken
aan Hans van Veller, die zijn
huis en tuin op Texel ter beschikking aan ons had gesteld.
We danken Hans dan ook hartelijk voor zijn gastvrijheid en
goede zorgen. Verder in deze
Twin staat een uitgebreid verslag van dit weekend te lezen.
Zondag 11 november is onze
najaarsonderdelen beurs te
Kesteren, ik hoop velen van
jullie daar weer te zien.

Huib Stiegelis
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Jullie geheim: het vermogen om altijd van niets iets te kunnen maken, zonder
hoge eisen te stellen aan de omstandigheid waarin je verkeert of het materiaal
waarmee je werkt is essentieel en waardevol. Tel daarbij op de gezelligheid,
sfeer, en hulpvaardigheid van willekeurig welk treffen dan ook en je hebt volgens mij alle ingrediënten voor geluk.
Daarom hoop ik op: veel jonge sleutelaars en nog heel veel heerlijke treffens
zoals Texel, zodat het uitsterven serieus bedreigd wordt!
The End

Karin
P.S. Vraagje van Stef: “Romana, Cheyenne, Kyllian, Robin en Sophie, komen
jullie volgende keer ook weer?”
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Van de redactie
Het derde boekje van dit jaar inmiddels ligt hierbij weer voor jullie klaar. Na
het najaarstreffen in Texel waarbij we vergast werden op een fantastisch mooi
najaarsweekeinde is dit een nummer met vind ik een unicum aan treffenverslagen. Nooit eerder hadden we volgens mij de verslagen van drie treffens in een
keer in het blad zitten. dit keer vrij weinig technische bijdragen, maar dat komt
een volgende keer vast wel goed. De laatste twee treffens heb ik zelf met een
Duitser bezocht omdat mijn vertrouwen in Olga nog niet optimaal is. Aangezien
ik nu midden in mijn eigen vakantie zit heb ik die dan ook aangegrepen om
daar verandering in aan te brengen en het is dan ook de bedoeling om veel
Russische kilometers te maken deze weken. In dit boekje vind je verder de
vooraankondiging van het vieste treffen van het jaar; Het jaarlijkse zandpadentreffen bij de MZ-club. Een treffen wat al jaren hogelijk wordt gewaardeerd
door een aantal van onze leden. Ongestraft rondrossen door de modderige
paadjes in de buurt van Nijmegen. Als je nog eens een plek zoekt om de motor
goed vies te maken dan moet je hier zeker naartoe komen. Verder voor jullie
de mededeling op de agenda dat de tweede onderdelenbeurs van het jaar ook
weer vaststaat. 11 november gaan we in Kesteren de motoren weer lekker
verwennen met allerlei hebbedingetjes.
Voor volgend jaar kan ik alvast een glimpje van de sluier oplichten. Natuurlijk
staan de winter en watjestreffens op de agenda en verder is de datum en
plaats van het voorjaarstreffen met ALV ook bekend. Het zal gaan plaatsvinden
in de buurt van Gemert. Op de grens
tussen Brabant en Limburg gelegen in
de Peel. Lang geleden dat we daar in de
buurt zijn geweest en daarom leek het
ons wel leuk om die hoek weer eens te
bezoeken. We hebben enkele actieve
leden weten te vinden die e.e.a. voor
ons gaan verzorgen. Roy en Jasper alvast bedankt. In de zomer zullen we
waarschijnlijk het Friese land gaan bezoeken. Maar laat ik niet al teveel verklappen, het moet nog een beetje een
verrassing blijven.

Benno en Jos
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
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Delfzijls Duo, die wel al heel noordelijk wonen, maar toch nog een heel eind
moesten rijden om Texel (ook zeer noordelijk) te bereiken en die er dus gewoon waren!
Gerrit met de Rubbertegel zonder Ural, die Jos zelfs op het ecotoilet heeft gezocht! Hulde!
Jan van de onderdelen, die elke rit-met-Rus over het rulle strandzand toejuicht!
The Smoker met Stoppelbaard en Snor, die ook rijdend roken kan.
Mr. Flame & son, de aardappel-en wortelsnijders, waarvan wij hoopten dat de
son er nog met zijn span vandoor zou gaan, maar hij hield het op een klein
stukje. Eeuwig s/zonde.

Lamsvleesschotel
(lijkt wel erg veel op de Texelse variant!
Dit berust op louter toeval)
Ingrediënten:
500 gr. lamsvlees, zout, peper, boter,
knoflook, uien, wortel, prei, bouillon, laurier, tijm, rozemarijn, tomatenpuree, paprikapoeder en peterselie.
Bereiding:
Snijd het lamsvlees in stukjes en kruid ze flink met peper en zout. Verhit de
boter en voeg daar het knoflook en paprikapoeder er aan toe. Doe daarna het
vlees erbij en braad alles flink aan.
Snijd de ui, wortel en prei fijn voeg dit toe aan het vlees en laat dit mee
braden. Voeg daarna de bouillon toe. Doe er de laurier, tijm en rozemarijn bij
en laat alles op een matig vuur gaar koken.
Roer er tomatenpuree en de gehakte peterselie door. Kan gegeten worden met
gekookte aardappelen of rijst.

Iedereen die ik onverhoopt,
ongewild, onopzettelijk en
volledig per ongeluk vergeet,
maar ik heb mijn best gedaan…het is dat het geheugen het slechter doet dan de
wil om niet te vergeten.
Mijn mannen: Harry met het
Tupperwarebakkie (al waren
we tot IJmuiden met de Dnepr) en Stef de Banjer, die …
eh.. banjert!
En natuurlijk…
Ina en Eugène, die er niet,
maar toch ook heel nadrukkelijk wèl bij waren. Het
mooie weer was uiteraard bestemd voor Ina, maar het typeert haar dat wij
daar ook zo van mee mochten genieten!

Boris zegt

“fkoesnij” !

Dan hun geheim:
Main Plot:
Met bovenstaande mensen, aangevuld met iedereen die ook Uralt, Dneprt,
Chiangt of anderskleppenden, ben ik gekomen tot de kern van dit verslag. Jullie zijn namelijk uitstervend. Het zelf sleutelen, prutsen, passen, meten, proberen, afstellen, vijlen, schroeven, oplossingen bedenken, Ed-en Willem Beveren,
creatief omgaan met materialen, situaties en techniek is aan de moderne westerse mens niet meer besteed.
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Fluoriserende Luijt (afgekort Fluijt) met veiligheidsjack, zelfs zichtbaar in mist,
onmisbaar om elkaar weer te kunnen treffen.
Benno de Kruiwagenzitter, die een bijna Josloos weekend mocht meemaken.
Jos, alias Hij-die-kwijt-was, die een bijna Bennoloos weekend mocht meemaken.
The Quiet Team: Edward, Hella, Sandra, Ruud en Bandit, die om 6 uur ’s ochtends vertrokken met vier motoren en Bandit, zonder dat we er wakker van
werden… ongelooflijk!
Iwan de Verschrikkelijke & family die behalve de salade ook erg veel gezelligheid maakten.
The Dalton Four, starring: Menko Dalton, Roel Dalton, Jasper Dalton en Bas
Dalton, die direct begonnen met het saboteren van de toertocht, nog voor
deze goed en wel begonnen was en die, onder leiding van Jasper Dalton erg
goed gefikt hebben.
Moustache man (met llj)(lange leren jas) & bakkenist, de eerste met zijn uitzonderlijk opmerkingentalent, de tweede met zijn pannentovertalent.
Fred de Filosoof, die waarschijnlijk in 2008 een treffen in Beijing zal organiseren, aangezien wij allemaal gemakkelijk aan kaartjes kunnen komen voor het
Olympisch Zijspanroken.
Streuer & Snieders: De
twee spectaculaire zijspantoertochtcoureurs. De een
heet eigenlijk Frans-dienooit-meer-naar-eentreffen-mee-mag, maar
dat is voor insiders.
Siep met zijn blonde manen die niet van rooie en
gele paprika’s houdt, maar
toch heerlijk gegeten heeft
en zijn Wil, die alles lust.
Alleen… zaten er nou ook
erwtjes in?
Eef de Zwaaiman en Marion the Mean Meeuwenvoerster, die misschien
volgende keer wel hun waterkanon op het daarvoor bestemde plekje van de
bak zullen showen!
The Hofman Group, die lekker een vakantietje gehouden hebben.
Superhenk, de enige held der Rusrijders, die dapper genoeg was om
‘zanddonuts’ te maken om zo zijn handtekening te zetten op het Texelse
strand en die stuivend en briesend het strandtalud weer opgeduwd werd, met
spinnende wielen. Spektakel verzekerd!!
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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.
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Door : Sandra Korpershoek

Vrijdagochtend 4 mei stond alles gepakt en gezakt om met de Russen op pad
te gaan. De Izh Planeta – als een goed dame betaamd – laat het zware werk
aan de stoere Ural (inclusief aanhanger) over. Deze laatste was dan ook behoorlijk vol geladen, maar heeft wel eens voor hetere vuren gestaan.
Toen de Izh van stal gehaald werd, waren er al wat twijfels omtrent de dubieuze rookwolken die de motor achtervolgden. Maar goed, ze is nog wat koud en
een tweetakt hoort nou eenmaal te roken. Als goed tweetaktrijder weet je dat
je je pas echt zorgen moet gaan maken als het roken stopt. Dus houdt moed,
alles komt goed! Om kwart voor tien arriveert ook de Dnepr zijklepper van
Edward. Ook deze is geen onbekende op de treffens en heeft zijn sporen dan
ook al verdiend (en hier en daar achter gelaten).
Na een lekker bakkie thee vertrekt de 3-man sterke stoet om kwart over tien
om het Zeeuwse land met een bezoek te gaan vergasten. Hoewel,
“vergassen” zou (zoals zal blijken) een toepasselijker woord zijn. Maar gezien
de Dodenherdenking die avond is dat toch een wat té ongelukkige woordkeus.
Het is uiteindelijk al erg genoeg, dat precies op 5 mei een complete Russeninvasie van Zeeland plaatsvindt. Alhoewel de prachtige oranje kleur van de
Planeta weer heel wat goed kan maken…
De eerste kilometers waren al een duidelijk teken aan de wand. Dikke rookwolken kleurden (en geurden) de binnenstad van Leiden, Voorschoten en Leidschendam. Geen wonder dat Ruud en Edward blij waren dat ik achteraan reed.
Hoewel… met een noorden wind naar het zuiden rijden… Bij stoplichten (ja, bij
stoplichten, want bij verkeerslichten zou je door mogen rijden) werden de
twee alsnog op een wolkje getrakteerd.
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de heerlijke senseo’s, de trampoline of de Texelse veerboot met onthutste
kaartverkoopsters die niet wisten wat ze met een zijspan, laat staan met een
zijspan met aanhanger aanmoesten. Het gaat zelfs niet over de overheerlijke,
tongstrelende, verrukkelijke Texelse Lamsstoofpot met broodjes en salade, die
liefdevol onder leiding van Hans himself gekookt en verorberd werd. Maar zonder de geniaal organiserende Hans tekort te willen doen… HET GAAT DEZE
KEER OVER IETS HEEL ANDERS, NAMELIJK: ‘de mensen’ en ‘hun geheim’. Mag
ik even voorstellen:
De mensen:
Main Characters:
Hans van Veller alias Prince of the Darkness, zonder wie wij nooit een Texels
Treffen hadden gehad en die wij eeuwig dankbaar zijn voor alles wat hij geregeld en gedaan heeft. Rijst nog wel de vraag waarom hij op zondagochtend
halsoverkop naar Luxemburg vertrok met de boot van 11.00 uur. Natreffens
angstzweet? Vluchtgedrag?
Vrouw, dochter en vrienden van Hans, die een heel weekend opgezadeld
(weliswaar met verscheidene zweefzadels) waren met ons cluppie en vooral
voor zijn dochter hopen we dat ze er nu achter is waar het bier staat (in PilsTsjechië).
Huib the Chairman met koplampen, die je helpen in het donker de tent op te
zetten.

En dan slaat vlak voor we de snelweg onveilig willen gaan maken in Leidschendam een klein noodlot toe. De Izh slaat af. Op zich niet zo’n probleem, maar ik
heb het starten nog niet zo onder de knie. Terwijl ik me letterlijk in het zweet
sta te trappen langs de kant van de weg (het zal toch een keer lukken), zijn de
hulptroepen gelukkig alweer onderweg.
Vaag word ik me de politie-agenten op de kruising verderop gewaar. Nu is de
politie je beste vriend, zeggen ze. Al wens ik te betwijfelen of ze een hevig
rokende, stinkende tweetakt motor tot hun vriendenkring willen rekenen.
Tot overmaat van ramp zetten mijn goedbedoelde (maar hopeloos mislukte)
pogingen de motor helemaal blank. Wanneer Edward de Izh even later wél aan
de praat krijgt, zou een oude stoomlocomotief nog jaloers zijn geweest.
En dan gaat op dé kruising ook nog eens het stoplicht op rood… Braaf wachtend wordt mijn omgeving in een dikke, vette, witte mist gehuld. De temperatuur daalt gestaag een paar graden door de plaatselijke zonsverduistering. In
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OPERATION ‘TEXEL’

Nummer 69, september 2007

door: Karin Zethof

Codename:
Location:

Najaarstreffen ‘07
Hans’ Schitterende Campingplace, zonder dat het een
campingplace is
Time:
Alle tijd
Main target:
Brullen van kop- en zijkleppers
Weather conditions: Wauw!
Main Events:
Nou ja, main events. Eigenlijk zijn dat gebeurtenissen die elk treffen plaatsvinden en waarover in elke Twin al verhaald wordt. Ik ga een keer NIET
vertellen over het prachtige, in drie uur speciaal voor ons gemaaide grasveld, waar ons kampement stond. Of over de
boerderij met zeer handige deel, die beschermd tussen
de ruisende bomen, in het vlakke Texelse landschap
totaal niet zichtbaar was vanaf afstand. Het gaat nu
niet over het kampvuur, de drankjes en de
(motor)verhalen.
Ik wil zelfs niet eens vertellen over de ouderwets ronkende en af en toe ook rokende toertocht, met pechgevallen,
inkopen, geweldige vergezichten over
Noord-en Waddenzee, Texelse
schuren, huizen, kwelders, dorpjes en juttersmuseumbezoek,
ondanks de ‘skitterende’ verhalen van onze geweldig tot
de verbeelding sprekende
gids: Oerjutter Jan (of
heette-ie nou Willem?).
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gedachten heb ik mijn antwoord al klaar: “Ja agent, ik ben mij bewust van
enige rookontwikkeling. Maar ziet u, de motor is zojuist “verzopen” nadat ik
hem per ongeluk af heb laten slaan. Als ik straks de tunnel door ben, gaat het
vast al een stuk beter”. Gelukkig laten de agenten ons zonder problemen
door.
Ruud sluit in de tunnel weer achter ons aan om daarna de rit weer te kunnen
vervolgen. Al snel beseft hij de omvang van zijn vergissing. Hij had achteraf
gezien veel liever vóór ons ingevoegd. Eerlijk gezegd valt het me nog mee, dat
er geen “extra verkeersinformatie” uitgevaardigd hoefde te worden: “in de
tunnel bij Leidschendam heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere
voertuigen betrokken zijn, vanwege een plotseling opkomende mistbank”.
Maar gelukkig wordt het rampen-scenario van een aantal jaren geleden in
Overijssel niet herhaald. Op de snelweg verwaaid de ergste rook gelukkig,
waardoor ik weer enigszins zicht heb in mijn spiegels. Daarbij valt wel op, dat
de overige weggebruikers angstvallig veel afstand houden. Wel een prettig,
veilig gevoel. Zo wordt de kans op een “kusje” op het spatbord duidelijk verkleind.
Bij het pontje bij Rozenburg worden de motoren uitgezet. Eindelijk frisse lucht
(hoewel, onder de rook van Roterdam…). De olie wordt gepeild. Oeps. Gelukkig nog wel op tijd, maar de rest van de rit toch maar regelmatig controleren.
Daar nemen we ook het besluit om de toertocht maar niet mee te rijden en dat
ik beter in de bak kan stappen bij Ruud. Jammer, maar ach, de hele stoet ophouden alleen om om de 30-40 km olie bij te moeten vullen…
We ontvangen een sms van Roel de Glopper. “Zijn” groepje is wat vertraagd
en gaat het dus niet redden om ons om 12 uur te ontmoeten bij de pond.

Het gaat niet over het
verschil tussen het
heren Ecotoilet en het
weelderige damessanitair, de haan die om
5 uur zijn dames wekte en die zich de
tweede ochtend een
kwartier verslapen had,
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Eerlijk gezegd, denk ik dat ze daar achteraf niet geheel rouwig om zal zijn.
Terwijl we nog even pauzeren, ontdekt Ruud dat zijn cardan wel érg veel olie
eruit gooit. De zijkant van het achterwiel zijn baggervet. Door de uitgebreide
olievlek is het nauwelijks te achterhalen waar de olie nu precies vandaan komt.
Gelukkig is bij het inpakken ook cardan-olie meegenomen en kan deze dus
worden aangevuld. De oorzaak zoeken we later wel op. Vanaf nu moet er dus
van twee voertuigen regelmatig de olie worden gecontroleerd.
De Izh wordt de pont op geduwd. Het is de moeite niet waard om voor ± 75
meter de motor te starten. En al weten ze het niet, de overige passagiers zijn
me daar vast dankbaar voor. Als laatste verlaat ik - rijdend - aan de overkant
de pont. De nieuw aangebulde olie heeft zijn weg naar de cilinder al snel gevonden en met hernieuwde moed rookt de Planeta er weer lustig op los.
Vrolijk tuffen we door Vlaardingen. Maximum snelheid 30 km per uur. Tijd genoeg voor de voorbijgangers om onze motoren te bewonderen. We zijn er natuurlijk als Russen-rijders al aan gewend, dat de motoren echte “head-turners”
zijn, maar nu keken de mensen ons toch een béétje anders na dan gebruikelijk.
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te wassen, wie heeft er zin om knoflook te snijden etc. etc. etc.
Omdat het bestuur heeft besloten dat elk treffen zichzelf moet kunnen bedruipen houden we dezelfde prijzen aan als vorig jaar. En moeten we voor de koffie helaas een bijdrage vragen.
Zaterdagavond wordt het vuur opgestookt en onze kok Charles gaat mosselen
koken. Deze maaltijd is aangevuld met stokbrood en diverse lekkere sausjes.
Zij die hiervan mee willen genieten dienen zich voor 21 november 2007 bij
Charles of Paul te melden. Deze volledige maaltijd kost slechts € 8,- per persoon. Neem wel je eigen drankjes mee.
Alles in het kort:
7e zandpadentoertocht(treffen):
23 – 24 - 25 november 2007
adres:

Heegseveldweg 2a Overasselt (GLD)
www.bosenwei.nl

aanvang toertocht: 24 november om 12.00 uur
Dan rijden we Zeeland in. Het waait daar duidelijk harder dan op het “vaste
land”. Nietemin worden de rookwolken er niet veel minder door. Auto’s die in
eerste instantie keurig twee seconden afstand hielden op de lange, rechte wegen (waar niet mag worden ingehaald) zie ik in de spiegels weer gestaag kleiner worden tot ze bijna geheel uit het (mistige) zicht verdwenen zijn. Hoe
groot de afstand is geworden, blijkt als we langs de kant van de weg stoppen
om maar weer eens olie te peilen. De eerstvolgende weggebruiker passeert
ons pas wanneer we van de motoren afstappen.
Na de motoren en de innerlijke mens van het broodnodige vocht te hebben
voorzien, stappen we even later weer op. Wederom lijken de auto’s al snel
weer op Dinky-toys in de spiegels. Met de tegemoetkomende motorrijders die
ons vriendelijk groeten, heb ik oprecht medelijden als ik ze via mijn spiegels in
de dichte mist zie verdwijnen. Maar uiteindelijk bereiken we dan zonder al te
veel problemen Het Kwedammertje, waar de Izh van een dagje rust en wij van
een dagje frisse(re) lucht mogen genieten.

kamperen: € 6,- pppn, in de achtertuin, met eenvoudig sanitair, ouderwetse
gezelligheid en kampvuur.
Inschrijving mosselenmaaltijd:
vóór 21 november 2007 Bij Charles de Louw Via E-mail : c.louw1@chello.nl
Of bij Paul 0486 – 47 37 00 voor 21.00 uur
Informatie:
Paul: 0486 – 47 37 00 tot
21.00 uur
Paul.S de Crosskabouter
06 – 40 31 00 21
(tijdens treffen)

We werden ontvangen met kipsaté en bittergarnituur uit de frituur. Gelukkig
waren tegen die tijd de vette dampen van de Izh opgetrokken en het smaakte
heerlijk. De zon scheen uitbundig op wat kleine wolkenflarden na (eh…
misschien toch nog een overblijfsel??) en we genoten van een warme maar
winderige vrijdagmiddag.
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Tegen de avond was het tijd voor onze traditionele patat-kraam. Het petroleum-brandertje kwam weer tevoorschijn. Alleen de wind maakte het erg moeilijk om het frituurvet op de juiste temperatuur te krijgen en te houden. Dankzij de grote vis-paraplu van Benno en wat kleine camping-windschermpjes konden we die nog enigszins temperen en ging het al ietsje beter.
Toch ging het nog niet als vanouds. Mogelijk was de brander vuil. Mario Vissers stond Ruud met goede raad ter zijde terwijl deze laatste de brander iets
probeerde te reinigen. En ja, met resultaat. Mario moedigde enthousiast Ruud
aan om goed door te pompen (“ja, nu hoor je dat ‘ie gaat jagen”). Maar dat
had hij beter met iets minder enthousiasme kunnen doen…

Zandpadentoertocht 7e editie
Ja dames en heren het
doek gaat weer open voor
de 7e editie van de zandpadentoertocht. Onder het
genot van een glaasje bier
zit ik voor het eerst alleen
achter het toetsenbord om
een stukje in te kloppen.
Ik laat namelijk een computer sneller vastlopen
dan welk vervoermiddel
dan ook dus voorzichtigheid is geboden, totdat
mijn lieve vrouw gebleekt
uit het zwembad terug
komt om me te corrigeren.

Met een doffe plof knalde de bodem uit de brander en een kleine vlammenzee
verspreidde zich rond de frituurpan. Godzijdank was het aan de kant van de
windschermpjes gebeurd. Anders had ons treffen héél andes af kunnen lopen…
Maar zonder geluk vaart niemand wel, is een oud zeemansgezegde.
Als de wiedeweerga werden eerst de meest brandbare spullen uit de weg gehaald, op de voet gevolgd door de Ural die ook in de gevarenzone stond. Benno nogmaals onze excuses voor de vetspettertjes op je plu, maar verder waren
we er gelukkig op tijd bij.

Maar goed waar waren we gebleven. Oh ja de zptt ik zou het bijna vergeten.
Het is alweer half augustus dus tijd om jullie wakker te schudden voor het
leukste en lekkerste treffen van het jaar!
Wat zijn de plannen dit jaar. De tocht blijft zoals we gewend zijn; een echte
uitdaging voor de liefhebber en loopt over onverharde wegen door onze mooie
Brabantse/Gelderse landschappen. Voor de die-hards oude wegen, voor de
nieuwkomers nieuwe kansen. (want achteraf hadden deze toch wel spijt dat ze
niet meereden.) De tocht is LET OP op zaterdag 24 november en begint om
12.00 uur. Kamperen kan al
vanaf vrijdag 23 tot en met
zondag 25 november, opnieuw bij mijn goede vriend
Michel Disveld in zijn achtertuin / microcamping.
Om een traditie hoog te houden gaan Charles en ik ook
weer het vuur opstoken om
ieder die het wil te voorzien
van een heerlijke mosselenmaaltijd. Hiervoor hebben
we wel hulp nodig, dus wie
heeft er zin om de mosselen
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De terpentine was al snel uitgebrand, maar door de enorme lange droge periode van zo’n 45 regenloze dagen, smulden de vlammen nu van droge gras.
“Water”, was de korte, duidelijke opdracht waar iedereen in de buurt direct
gehoor aan gaf. Het dichtstbijzijnde waren de waterbakken van Tes en Bandit.
Die doofden de eerste vlammen, terwijl andere bakjes en een thermoskan werden gevuld in het toiletgebouw.
Pff, nogmaals een “narrow-escape”. Binnen luttele minuten restte er alleen nog
een zwarte plek in het gras rond de frituurpan als stille getuige van wat een
grote ramp had kunnen worden… Een derde geluk was, dat het frituurvet in de
pan niet in brand is gevlogen. Dat werd door een Ruud voorkomen, die de
deksel bijtijds op de pan wist te plaatsen.
Pas later begint het tot ons door te dringen hoeveel geluk we hebben gehad.
Waarvoor we ons beschermengelenkoor dan ook op onze blote knieën hebben
bedankt. Ook bedankt dat we de frituurpan mochten gebruiken waar die middag de bittergarnituur in was bereid. Daardoor ging ons avondeten gelukkig
niet helemaal in rook op.
Die zaterdag was ik maar al te blij dat ik in de bak mee mocht. We gingen ook
wat onverharde wegen op waar je stuurmanskunst op de proef zou worden
gesteld. Ik ben nou eenmaal niet zo’n off-road-coureur. Daar vind ik een complimentje aan Jasper toch wel op zijn plaats. Ook hij is niet zo’n held op onverharde wegen en grind. Er zijn al genoeg grapjes over gemaakt, maar ondertussen heeft hij het toch maar geflikt op zijn Ural solo.
Ook op deze wegen werden de afstanden tussen de motoren geregeld expres
groot gehouden. Dit keer door nogal stoffige rookwolken. Deze stonken weliswaar niet, maar
prikten wel net zo
goed (en misschien nog wel
beter) in je ogen.
Verder was de
tocht zéér geslaagd. We hebben en heel andere kant van Zeeland gezien dan
we tot nu toe
kenden, en wat
ons betreft voor
herhaling vatbaar!
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terugreis verliep voorspoedig en Henk, die de
man van richting was,
wist ons via aardige
weggetjes naar de pont
over het Noordzeekanaal te leiden. Ons
schetste de verbazing
dat de pont, die vroeger
van het Rijk was, dit
niet meer was, maar
van Connexxion. Deze
kon echter slechts worden betreden als men
een donatie in een paal
had geworpen en er een
slagboom zou zijn opengegaan, wat echter niet gebeurde. Maar niet getreurd,
de versperring werd door ons genegeerd en via een illegale route kon toch
geëmbarkeerd worden. Een dienaar van dit openbaarvervoermiddel zegde begrip te hebben voor onze actie en ikzelf werd zelfs kwijtgescholden van betaling.
Na de overvaart landden we nog even bij een tegenover de pont gesitueerde
snackvoorziening. Wat een slimme keuze was van de uitbater, die druk beklant
was vanwege het aangename weer. Op het terras was het inderdaad een goed
verpozen met een frietje en een broodje kroket. Voldaan bestegen we onze
voertuigen en reden we zonder storingen naar Uithoorn, waar we inderdaad
ook aankwamen. Na bij Henk nog een glas fris te hebben gedronken, begon ik
aan de laatste etappe van de tocht, die ik ook zonder problemen aflegde. Al
met al kan ik terugkijken op
zeer geslaagd treffen. Ik wil
Hans natuurlijk heel hartelijk
bedanken voor zijn gastvrijheid, wat ik hierbij dan ook
doe. Lekkere ponen een
heerlijke lams-maaltijd en
een leuke plek om te staan.

Luijt
The Russian Twin
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roken, wat hij later ook deed. Ik zag dat hij een andere methode hanteerde
dan ik gewend ben te doen. De pennen (speten) werden niet door de kop van
de vissen gestoken (wat niet kon want die zaten er niet aan), maar door de
staart. Toen na het rookproces de vis werd gegeten, smaakten deze buitengewoon heerlijk. Na de avond op de gebruikelijke wijze te hebben doorgebracht
(vuur en versnaperingen) en te hebben geslapen, maakten allen zich op voor
een ritje over het eiland.

Na een geslaagd weekend pakten we onze spullen die zondagochtend weer in.
De cardan-olie van de Ural werd weer even gecontroleerd en aangevuld. De
Izh kon nog wel een paar kilometer rijden voor de volgende olie-stop. Frans
Karremans en Robert Kalf voegden zich bij het groepje en zo vertrokken we
met z’n vijven richting Zuid-Holland. Ik reed (uiteraard) achteraan. Daar de
wind gedraaid was naar het zuid-westen, hadden we helaas ook dit keer weer
bij de stoplichten “vette pech”.

Bij de eerste afslag was
er een klein oponthoud,
omdat een van de deelnemers met een geval van
pech te kampen kreeg.
Het euvel werd echter
snel verholpen en kon de
stoet zich weer voortbewegen. In De Cocksdorp
waagde een belhamel
zich met zijn voertuig op
het strand, wat echter
verboden terrein was,
omdat er een bordje art.
461 wvs en een slagboom
was geplaatst.

Het was duidelijk zondag, want de (zondags-)ruiters die toen op de weg waren, bleven moedig dicht achter me rijden. Dusdanig dicht achter me, dat ik
ondanks de mist toch kon zien dat het (je raadt het al) vrouwen waren achter
het stuur…
Op een van de langgestrekte zeeuwse wegen begon de snelheid er ineens wel
heel erg uit te gaan. Frans kon duidelijk niet goed meekomen en ik haalde
Robert in (sorry nog daarvoor) om te kijken wat er aan de hand was. Een vetgeslagen bougie bleek de boosdoener. Dat was gelukkig snel verholpen en
aangezien we toch stilstonden, werd er ook nu aan de Izh nog wat olie gegeven. Bij Rozenburg hebben we onze koffiestop gehouden. Hier valt Ruud op,
dat ook Edward z’n motor niet geheel olie-dicht is. Maar die lekt niet zó veel,
dat het echt problemen zal geven. We pakken weer de pont en we rijden het
30 kilometer-gebied van Vlaardingen in. De automobilisten lijken steeds moediger te worden en blijven steeds dichter achte me rijden.

Na het achterlaten van een paar geheimzinnige zandcirkels en zonder dat het
gezag dit gedrag had beboet, reden we weer verder. Na boodschappen in Den
Burg te hebben gedaan arriveerden we weer op het treffenterrein terug. Onze
gastheer nodigde ons daar uit om samen met hem voorbereidingen te treffen
voor een maaltijd, die wij later zouden nuttigen en wat wij later inderdaad ook
deden. Het betrof hier een plaatselijk gerecht, bestaande uit lamsvlees met
daaraan toegevoegd diverse groenten. Het geheel werd onder toevoeging van
kruiden gaar gestoofd en onder begeleiding van salades geserveerd. Het geurde allemaal heerlijk en zo smaakte het ook. De avond werd weer afgesloten,
net zoals de vorige avond, met een gezellig kampvuur en jolijt.
De volgende dag werd na het opstaan, koffie gezet en eieren met spek gebakken, wat met brood werd geconsumeerd. Zo komt, net als aan alles in het leven, ook aan dit treffen weer een eind. Tenten werden afgebroken en motoren
in gepakt en bepakt met zakken en balen. Het was de bedoeling dat we de
boot van 11.00 uur zouden nemen, maar wat we niet deden. Dus een uurtje
gewacht op de volgende boot, die inderdaad ook kwam. Het wachten was niet
vervelend, want vanaf een duin had men een aardig uitzicht over de zee. De
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Nabij een van de kruisingen in het dorp mindert de stoet vaart en komt er een
auto naast me rijden. Een vrouw opent het zijraam (is dat slim??). Vriendelijk
vraagt ze:
“Waarom rookt je motor zo?”
“Lekke keerring”
“Tering, hé”
“Nee, keerring”.
Zij slaat af en wij trekken weer op om de reis te vervolgen.
Gelukkig zonder verdere vette problemen bereiken we Voorschoten, waar we
Frans gedag zwaaien. Niet veel later slaat ook Robert af op weg naar Haarlem.
Edward rijdt nog mee door de stad. Daarna scheidden ook onze wegen en
vervolgt hij zijn weg naar Alphen.
Maar om nog even een korte samenvatting te geven:
Het was een vet gaaf weekend, waarbij niet alleen de mensen in de olie waren”.

Sandra Korpershoek
The Russian Twin
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Ontwerpwedstrijd Clubshirts

Verslagje najaarstreffen Texel.

Door: Luijt Postma

Beste mensen, er is al veel over gemaild tussen bestuursleden onderling en
ook in de enquête is er aandacht aan besteed.

Omdat Texel vanuit mijn woonplaats niet bepaald “om de hoek”ligt, was het
idee geboren om de weg er heen in twee etappes af te leggen. Met Henk had
ik afgesproken dat wij (Hij, Cok, Frans en Ik) samen, op donderdag van Uithoorn zouden vertrekken, dat wij ook deden. Onderweg kregen we echter wat
oponthoud, omdat de stroomtoevoer van Henk’s motor besloten had om ermee
te stoppen. Na wat geëxperimenteer werd het probleem snel opgelost, er waren weer vonken en we vervolgden onze weg. Na aankomst in IJmuiden aten
we een visje en bezochten we een kennis van Henk, die zich met snelle auto’s
bezig hield. Daarna reden we over de zeesluizen en langs de kust, richting het
noorden. We sloegen onze tenten op voor de nacht, op camping “De Bregman”
in Schoorl. Ik kende deze locatie nog van een treffen, waar we ooit met de
UDCN hadden gestaan. Ik herinnerde mij een man met zaklamp, die om 22.30
controleerde of iedereen wel keurig sliep, wat hij nu niet deed.

Nummer 69, september 2007

HET ontwerp voor een nieuw clubshirt. Hamers, sikkels, moersleutels en
bahco’s waren de elementen die voorbij kwamen. De sterren uiteraard niet
vergeten en ook het vertrouwde clublogo werd weer geopperd.

Wat nu?
Graag willen we van de clubleden creatieve inbreng!

Dus:
Ontwerp een T-shirt/sweatshirt en de stuur je ontwerp in. Er wordt dan uit het
waarschijnlijk overweldigende aanbod een keuze gemaakt door een nog samen
te stellen zeer deskundige jury. De winnaar wordt beloond met een T-shirt en
een sweatshirt in zijn/haar maat uiteraard en daarnaast de leuke gewaarwording om op alle treffens zijn/haar ontwerp voortdurend rond te zien lopen.
Zo maar wat voorbeelden, ideeën om de creativiteit te prikkelen laten we hier
alvast zien. Laat je niet weerhouden en stuur, mail of breng langs wat je gewrocht hebt ! Het hoeft niet af of mooi te zijn, een idee wat aanslaat kan mogelijk ook verder worden uitgewerkt.
Reacties graag aan de redactie of de clubwinkel. Je inzending moet voor 1
december2007 bij ons binnen zijn. Doe je best en leef je eens uit!

Gerrit Busweiler
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De volgende ochtend (na een stevig ontbijt met eieren en spek) pakten we de
boel weer in en waren we op weg naar Texel. Het werd een aardige rit langs
duinenrijen en dijken. In Den Helder aangekomen, reden we de veerboot op
die ons naar het eiland zou brengen, wat hij ook deed. Op Texel dronken we in
het eerste de beste dorp koffie met appeltaart. Niet allen dronken koffie, omdat sommige ook nog van een plaatselijk drankje bestelde. (schapenbitter of
zo). Na verkwikt te zijn, hesen we ons op de motoren en kwamen we op de
plaats des onheils aan. Gastheer Hans verwelkomde ons hartelijk en wees ons
de plekken waar we konden gaan staan. Ik moet zeggen een wel zeer pittoreske plek, men ziet die tegenwoordig nog maar zelden in ons overvolle landje.
Achter het terrein is een beschermd vogelgebied en er naast een mooie nog
draaiende molen.
Allengs kwamen er
steeds meer lieden
binnen druppelen
en tegen de middag
stond het veldje
gezellig vol. Het
weer was prima er
werd een pilsje of
iets anders gedronken en onze gastheer bereidde met
wat vrijwilligers een
rookvat voor om
daarin ponen te
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Bij een Ural is de kans op een foute montage veel groter omdat deze een cardanas heeft met niet zes, maar veel meer kleinere sleuven.
Dnepr bezitters met een aangedreven zijspan moeten in dit geval ook hun zijspanaandrijving controleren want deze bevat nog twee extra kruiskoppelingen.
Dit is nodig omdat het zijspanwiel onafhankelijk geveerd is. Een bevindt er zich
aan de uitgaande zijde van het differentieel en de andere zich aan het einde
van de aandrijfas die onder het zijspan door loopt.
Omdat het bij een Dnepr maar op zes manieren mogelijk is om een klauw op
een cardanas te schuiven, komt het wel eens voor dat de beide klauwen niet
exact in hetzelfde vlak te positioneren zijn. Dan heb je wellicht te maken met
een productiefout en kun je er alleen maar naar streven om het zo goed mogelijk te doen.
Dit kan verhaal klinkt nogal dramatisch. Dat is het echter niet. Een
kruiskoppeling toepassen in de cardanas van een motor wordt bij de meeste
merken gedaan. Er geldt immers dat wanneer draaimomenten bij kleine draaihoeken overgedragen moeten worden, de verstoring klein is. Bovendien zit er
altijd wel wat speling op de tandwielen in de overbrenging tussen primaire as
van de versnellingsbak en het wiel, die eventuele onregelmatigheden op zal
vangen.
Aan de andere kant zijn de krachten die hier een rol spelen vrij groot en staat
het staal dat voor de Russian Twin veelal wordt toegepast niet direct
bekend om zijn uitstekende kwaliteiten. Zeker als je dan nog om andere
redenen een wat grotere hoek hebt verkregen (denk aan de montage van een
langere cardanas omdat je een andere versnellingsbak hebt gemonteerd of
omdat je andere schokbrekers hebt). Maar goed, genoeg hierover nu. Iedereen
direct naar buiten nu om zijn motor te controleren ...

Eric van Gasteren
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door: Emil Bilars

Begin bij de versnellingsbak en stel de uitgaande as zo in dat de
eerste klauw die in de hardyschijf grijpt horizontaal staat. Dan staat de
klauw die op de cardanas zit, verticaal. Loop vervolgens met je vinger langs
de cardanas naar achteren en dan moet de ingaande klauw van de kruiskoppeling VERTICAAL staan en de uitgaande weer horizontaal. Alleen dit is een juiste
montage en verkrijg je hiermee een homokinetische koppeling!

Veel mensen van de club houden van een beetje off-road rijden met hun Russische apparaat. Ik zelf ook, al sta ik liever zelf naast het omgespitte zand om
foto’s te maken van het echte off-road werk; zijspanmotorcross!

Ural Dnepr Club Nederland

Al sinds ik me
kan heugen ben
ik gek op zijspannen. De
reden dat zowel
mijn vader, als
mijn moeder,
als ik zelf, zo
verzot zijn op
zijspannen komt
mede door het
feit dat mijn
vader vroeger
zelf aan zijspancross deed. Na
zijn actieve carrière, is mijn vader de sport altijd blijven volgen als toeschouwer. Zodoende
zat ik, net een paar weken oud, ook al langs de crossbaan naar de zijspancross
te kijken. Het kan niet anders dan dat ik vanaf toen al helemaal verslaafd was!
Sinds dat mijn vader zijn Russische monster in het bezit heeft, ben ik eens
gaan uitpluizen of er eigenlijk wel met Ural ’s, dan wel Dnepr ’s wordt of werd
gecrosst. En jawel! Zelfs tegenwoordig zijn er nog stevige Russische invloeden.
Ik zal maar bij het begin beginnen…..
In het jaar 1971 werd de FIM-cup opgericht, de voorloper van de wereldkampioenschappen die we tegenwoordig kennen. Tijdens de eerste wedstrijd in
Frankrijk verschenen er warempel drie machines aan de start, waar nog geen
enkele Europese zijspancrosser van had gehoord; URAL MK ’s uit de SovjetUnie. Aanvankelijk moesten een aantal Amerikaanse rijders erg lachen om de
“nep bmw’ s” van de Russen, die zouden ze makkelijk kunnen verslaan met
hun hond-viercilinders. (In dit jaar zitten we nog middenin de koude oorlog,
dus vandaar dit gedrag van de Yankees) Het lachen zou ze snel vergaan….
Waarom? Bij elke wedstrijd waaraan de Russen meededen eindigde één van
hun steevast voor de Amerikanen. In de einduitslag eindigende de Amerikanen
wel hoger, maar reden hiervoor was dat de Russen niet aan elke GP meede-

De montage is zowel bij een Ural als bij een Dnepr erg simpel. Klopt dit
nl. niet bij jouw motor, dan hoef je maar even het achterwiel eruit te
halen en de cardan los te halen van de achterbrug. Je kunt daarna d.m.v. het
verdraaien van de cardanas en deze weer terug te schuiven in een van beide
klauwen, de zaak corrigeren. Behalve bij een M72 waar de cardanas twee
vaste klauwen heeft die (normaal gesproken) al bij de productie goed gemonteerd zijn (beide in hetzelfde vlak), heb je bij een Dnepr zes mogelijkheden om
je cardanas te positioneren. Vier ervan zijn fout, twee goed. Dus als je het
willekeurig monteert heb je een kans van 1 op 3 dat het goed gaat (het geheel
is nl. 180 graden rotatiesymmetrisch).
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Door de hoekverdraaiing in de kruiskoppeling ontstaat een verschil in hoeksnelheid tussen de uiteinden als de hoek van de koppeling groter wordt. Hierdoor ontstaat ook extra wrijving en slijtage. Hier is op zich niets aan te doen.
Het is een eigenschap van een kruiskoppeling.
Maar nu komt het. Iedere Russische motor heeft TWEE kruiskoppelingen.
Behalve de bekende met het smeernippeltje, fungeert nl. het klauwsysteem
rond de hardy-schijf ook als kruiskoppeling. Bekijk hem maar eens goed: hij
bevat twee klauwen die haaks op elkaar met elkaar verbonden zijn. Weliswaar
niet gelagerd, maar in een blok rubber gevat dat als kruis dienst doet.
En ook deze zal een veranderende hoek kennen wanneer de motor in en uit de
vering komt. Vanuit de uitgaande as van de versnellingsbak gezien wordt een
eenparige draaiende aandrijving dus via twee kruiskoppelingen op de cardan
en vervolgens op het wiel overgedragen. Hier treedt dus theoretisch twee
maal een verstoring van de eenparigheid op, die groter wordt naarmate de
hoek in de cardanas groter wordt.
Dit geldt voor beide koppelingen en als je even hierover nadenkt zul je zien dat
de positie waarin beide kruiskoppelingen TEN OPZICHTE VAN ELKAAR bevestigd ijn, bepalend is voor de uiteindelijke fout in de aandrijving van het wiel.
Onder de voorwaarden dat alle assen zich in EEN vlak bevinden en de beide
hoeken waaronder de kruiskoppelingen toegepast worden gelijk zijn, zullen bij
een juiste montage de beide geïntroduceerde fouten elkaar opheffen! Dat
komt omdat het maximum van de ene kruiskoppeling dan precies samenvalt
met het minimum van de andere.
Hoe is nu die juiste positie t.o.v. elkaar? De juiste positie van twee
kruiskoppelingen in deze toepassing is 90 graden gedraaid t.o.v. elkaar!
Dit wordt verduidelijkt in figuur 4. Hierin stelt 1] de uitgaande as van
de versnellingsbak voor, 2] de cardanas en 3] de as waarop in de cardan
het pignonwiel bevestigd is. De genoemde voorwaarden vormen geen probleem.
Alle drie de assen bevinden zich in EEN vlak, nl. het verticale vlak. Kijk
maar eens van boven op de cardanas, je ziet dan dat vanuit de versnellingsbak
naar de cardan, de drie genoemde assen in een lijn liggen. En de motor is
alleen maar voor de verticale richting afgeveerd. Ook zullen de beide hoeken
nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. In figuur 4 kun je herkennen dat beide
geschetste koppelingen 90 graden gedraaid zijn t.o.v. elkaar. Je kunt dit
eenvoudig controleren bij je eigen motor door met de vinger langs de as te
lopen.
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den. In 1972 werd er zelfs een overwinning geboekt door een URAL op een
zeer modderig circuit (hoe kan het ook anders, hoor ik de bezoekers van het
“zandpadentreffen” denken); De Rus Sergey Scherbinin won samen met zijn
bakkenist de GP van België!
In de jaren tachtig veranderde de sport radicaal snel omdat ook in de zijspanmotorcross, bij de solomotorcross was dit eerder gebeurd, lichte opgeboorde
tweetakten ten tonele verschenen. De viertakten probeerde nog overeind te
blijven, maar met name de URAL ’s hadden het lastig. Voor Wodka werden in
het rennerskwartier KTM onderdelen geruild, maar zelfs deze “upgrade” hielp
niets, alle viertakten moeste destijds trouwens het onderspit delven en binnen
twee jaar was de gehele wereldtop overgestapt naar de tweetakten. Deze
tweetakten kwamen eerst van de “normale” fabrikanten als bijvoorbeeld Honda
en Kawasaki, maar tegenwoordig zien we in de GP ’s alleen speciaal voor zijspancross gemaakte 700cc 2-takt 1 cilinder blokken, die ongeveer een 108 PK
kunnen opbrengen! Wel komen stukje bij beetje de 4-takten weer terug in
beeld, zoals onder andere de KTM krachtbronnen. In 2006 tijdens de GP van
Duitsland werd er voor het eerst weer een overwinning geboekt door een 4takt aangedreven span sinds twintig jaar. Er werd trouwens nog wel met
URAL frames gereden tot begin jaren 90, maar daarna kwamen deze frames
duidelijk te kort want langzaam maar zeker verdwijnt de naam Ural in deze
periode uit de sport. Is er dan helemaal niks meer over Ural te bekennen in de
zijspancross? Dat is niet helemaal waar……
De man die voor het merk Ural de enige GP in 1972 wist te winnen, heeft zijn
invloed vandaag de dag nog steeds op de sport, in tweevoud zelfs.
Ten eerste bestaat de naam Ural nog steeds in de zijspancross, te danken aan
Sergey Schnerbinin. Hij had door de jaren heen goed contact opgebouwd een
Nederlander, Siep de Wit. Siep was werknemer bij KTM-Brouwer en bezocht
alle GP’s om rijders van onderdelen te voorzien. Samen met de Nederlandse
KTM-importeur Brouwer ontstond bij hen het idee om zelf gespecialiseerde
zijspancross frames te gaan bouwen. Zij zochten contact met Sergey Schnerbinin en als drie-eenheid richten zij in 1993 hun zijspancrossframe bedrijf op;
BSU. De B staat voor “Brouwer”, de S staat voor “Siep” en de “U” staat
voor….jawel…URAL. Want hoewel BSU officieel gezeteld is België werden de
frames via Sergey Schnerbinin gemaakt in de URAL fabriek in Irbit. Later werd
er een andere URAL-werknemer betrokken bij BSU. Zijn naam; Vassily Priadein. Ik ben zijn naam nog tegengekomen als laatste URAL-troef in de zijspancross, in het jaar 1992. Zie onderstaande afbeelding;Programmaboek van de

GP Zijspancross in Tsjechië 1992; let op nr.16
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Vassily is technisch heel begaafd en begon vanaf begin jaren 90 zijn eigen
fabriekje in de garage, naast zijn werk in de URAL-fabriek. Hij richtte zelfs een
bedrijf op, MVP (Moto Vasily Priadein). MVP maakt speciaal voor de zijspancross vitale onderdelen als cilinders en koppelingsschijven. Deze Rus zette onderwijl ook zijn werk voort bij URAL. Hij was zelfs Technisch directeur van
URAL in de jaren 1998 en 1999. Dit was alleen niet meer te doen, en Vasily
legt in het midden van 1999 zijn werk bij URAL neer. De reden hiervoor was
dat MVP sterk was gegroeid; er was een echte fabriek gekomen, en Vasily was
daar tevens begonnen met het bouwen van de BSU-frames. Dat dit zijn vruchten afwierp en nog steeds doet is duidelijk aan het feit dat er vandaag de dag
verschillende wereldtoppers met de BSU-frames rijden en dat BSU vanaf 1998
tot 2002 het wereldkampioenschap binnen haalde! Indirect dus toch mooi wereldtitels voor “URAL” in de motorsport!
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Waarom zit er een kruiskoppeling in de cardanas? Een kruiskoppeling is een
koppeling die in staat is om een draaiende beweging door te geven in een
aandrijfas waarin zich een hoek bevindt. En deze hoek is aanwezig in de
cardanas omdat de versnellingsbak die de uitgaande as bevat, stilstaat (t.o.v.
het motorfietsframe) terwijl de cardan zelf in positie varieert. Deze zit nl.
aan de achterbrug bevestigt en zal tijdens het rijden in verticale richting
bewegen. Een vaste as zou dus kapot gaan, zelfs bij een M72 waar de veerweg
door de plunjervering slechts enkele cm's betreft.
Nu is het zo dat een kruiskoppeling bij een eenparige aandrijving van de
ingaande as een verstoring in de eenparigheid aanbrengt die afhankelijk is van
de hoek waaronder die aangedreven wordt. Dit klinkt misschien wat moeilijk,
maar je kunt dit het beste zien gebeuren als je je technische Lego (tm) of
Fischer Technik (tm) eens ter hand neemt. Maak eens een kleine opstelling
waarbij een motortje met constante snelheid een kruiskoppeling aandrijft
(liefst met een laag toerental) en bevestig aan de ander kant een molentje
met een redelijke diameter. Naarmate je de kruiskoppeling meer onder een
hoek et zul je zien dat het molentje steeds meer schokkerige bewegingen gaat
maken. Je kunt ook eens wat spelen met je doppendoos waarin ook meestal
een kruiskoppeling aanwezig is. In figuur 2 is een schematische weergave te
zien van een kruiskoppeling. .

Een BSU-frame anno 2006
Er is nog iets wat we aan eerder genoemde Sergey Schnerbinin te danken hebben; zijn zoon Evgeniy. Hij rijdt een stevig potje mee in de wereldtop samen
met zijn bakkenist Sergei Sosnovskikh. Dit zijn ware helden onder de zijspancrossers. Zij zijn ruim 7 maanden per jaar weg van huis en bivakkeren deze
maanden in een oude bus, samen met nog twee monteurs. Zij rijden van GP
tot GP en tussendoor rijden ze vaak ergens om het nationale kampioenschap
mee, om zoveel mogelijk prijzengeld
te kunnen vergaren.
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Kruiskoppelingen.
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Door: Eric van Gasteren

Reprint van een eerdere publicatie in de Twin.
Het viel me op dat de rubriek "Techniek" de laatste afleveringen, en eigenlijk
de laatste jaren, wat weinig artikelen telt. Komt dat omdat alles wat er te
vertellen valt over de Russische motorfietstechniek reeds verteld is? Heeft
niemand iets interessants te melden of weten we gewoon niet meer?
Enfin, hoe het ook zij, een onderdeel wat ik nog niet in de Russian Twin
behandeld heb gezien en waarover, volgens mij, aardig wat mensen in het
ongewisse verkeren, is de kruiskoppeling. Nu zul je zeggen: Wat is daar nu
zo bijzonder aan? Als ik maar regelmatig wat vet in de smeernippel pers
hoef ik niet snel op zoek naar zo'n niet-standaard maat. Maar dat is maar
een gedeelte van het verhaal. Er zijn namelijk motoren waarbij de
kruiskoppeling bij de kardan wel snel aan slijtage onderhevig lijkt, net zoals
er motoren zijn waarbij regelmatig de hardy-schijf stuk gaat. Mogelijk komt
dit door een verkeerde montage. Ik zal proberen uit te leggen hoe een
kruiskoppeling werkt en waarom die toegepast wordt in een cardanaandrijving.

Evgeniy Schnerbinin/Sergey Sosnovskikh
Zij worden door een aantal bedrijven gesponsord, waarbij voor ons de meest
opvallenden; SIBURAL –MX en URALSHINA, “sportmotorreifen”. Wat dit precies
inhoudt is mij nog niet ter oren gekomen. Het is namelijk erg moeilijk om een
woordje te praten met de Russen omdat ze alleen Russisch spreken, en dat zat
nu net niet in mijn vakkenpakket op school. Gezien de toevoegingen “MX” en
“sportmotorreiffen” lijkt het mij aannemelijk om te concluderen dat er in Rusland nog met aangepaste URAL ’s wordt gecrosst.
Schnerbinin/Sosnovskikh houden zich op in de top van het internationale GP
veld, onder meer bestaande uit combinaties uit Engeland, Frankrijk, België,
Letland, Zwitserland, Duitsland en natuurlijk Nederland. De Russen zijn in het
seizoen 2006 uiteindelijk verassend als 2e geëindigd in de strijd voor de wereld
titel. Huidig wereldkampioen is overigens een Nederlander; Daniël Willemsen
uit Lochem met zijn Belgische bakkenist Sven Verbrugge. In 2007 heeft
“dangerous” Daan een andere bakkenist tot zijn beschikking, Reto Grütter uit
Zwitserland
In figuur 1 is een afbeelding opgenomen van een kruiskoppeling. Ural-rijders
zullen hem direct herkennen omdat deze bij hun motor open en bloot aanwezig is terwijl Dnepr-rijders even een huls (met overigens linkse schroefdraad!!!)
los moeten draaien om bij de smeernippel te komen.

Daniël Willemsen komt absoluut van een andere planeet en het is een genot
voor het oog om te zien hoe hij samen met z’n bakkenist over de baan
“zweeft”met zijn spectaculaire rijstijl.
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De absolute nr.1 in de Zijspancross, Daniël Willemsen, leidt ook op deze foto
de GP
Als je de zijspanmotorcross eens goed zelf wilt meemaken, zou je eigenlijk
naar het Belgische Neeroeteren moeten afreizen. De Belgen maken er altijd
een waar zijspanfeest van, met naast de GP-klasse, de nationale zijspannen en
de “oldtimer”-zijspanklasse waarin wordt gestreden met 4 takten van het jaar
1984 of ouder.
Het plaatsje Neeroeteren ligt net over de Nederlandse grens, zo’n 20 kilometer
onder Weert. Dit jaar valt de GP in Neeroeteren (helaas) samen met het UDCN-zomertreffen, 21 en 22 juli. De voorlopige kalender voor 2008 (snelle jongens die zijspancrossers..) is er inmiddels ook en in 2008 komen de zijspannen
op 12 en 13 juli naar Neeroeteren, misschien handig om het zomertreffen in
2008 niet in hetzelfde weekend te laten plaatsvinden (of juist wel en dan dichtbij Neeroeteren misschien…;).

Nummer 69, september2007

3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3014a
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030

Ural Dnepr Club Nederland

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.

Enfin, ik zal hier voor de geïnteresseerden wat data neer zetten van dit jaar
2007;
Nederlandse Kampioenschappen
15 april
22 april
27mei
7 oktober
21 oktober
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Harfsen
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CLUBWINKEL

GP ’s

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
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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
The Russian Twin

7/9 april
28/29 april
21/22 juli

Oldebroek- NL,
Plomion-FRA (vanaf Utrecht zo’n 250 km,
net over de Belgische grens),
Neeroeteren-BEL .

Als je geïnteresseerd bent in de zijspancross raad ik ook aan om de website
www.sidecarcross.com te bezoeken.

Misschien tot ooit op de zijspancross, en anders natuurlijk bij een UDCNtreffen!
Groeten,

Emil Bilars
The Russian Twin
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Door : Jurren ter Hofstede

Op 20 juli 2007 mocht ik van de vrouw met mijn Uralka op zomertreffen. Aangezien ik nog een treffenmaagd was kon ik moeilijk inschatten wat te verwachten. Opmerkingen op het Forum om bier, bier en bier mee te nemen nam ik
van harte. Door mij te richten op de vloeibare versnaperingen leerde ik mijn
eerste wijze les. toilletpapier en eten voor de eerste avond zijn minstens zo
belangrijk.
Mijn huis was een alternatieve verzamelplaats omdat de meeting point in Houten niet door kon gaan. De fiets van Nicolai heeft het tot Utrecht prima gedaan. Ik geloof dat hij inderdaad een file had en geen stiekeme reparatiepauze. Door al de weddenschappen wordt je namelijk een beetje achterdochtig.
Het weer was zalig en met een goed humeur togen wij naar het pittoreske
Heerde om Handje en Buurman op te halen. Het zonnetje scheen en de vogeltjes vloten, de Urals knorden en de berijders zongen. Kortom het was een paradijs op aarde. (ook omdat wij via de buienradar de ergste regen konden ontwijken).

Verkauf – Service – Ersatzteile
Ihr Spezialist für:

URAL

Chang Jiang

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
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Agenda van de U.D.C.N. 2007-2008
Helaas deed een informatieblokkade ons de das om. De regen kwam sneller
opzetten dan de Urals ons konden dragen. We kregen een klein regenbuitje
welke tot Heerde niet meer op heeft gehouden. Langzaam sijpelde het water
door al de lagen kleding. Helaas niet door de jaszak waar de camera in zat.
Nicolai zal wel veel foto’s met visjes hebben.

11 November 2007
Tweede onderdelenbeurs van de U.D.C.N. op de
gebruikelijke lokatie te Kesteren

Een excuus aan de vrouw van Handje is ook op zijn plaats aangezien wij met
onze natte kleding bij Handje naar binnen stormde. Zelfs ik vond het een bende toen we vertrokken.

23 – 24 - 25 november 2007
Zandpadentreffen van de MZ-club
adres: Heegseveldweg 2a Overasselt (GLD) www.bosenwei.nl aanvang
toertocht: 24 november om 12.00 uur kamperen: € 6,- pppn, in de
achtertuin, met eenvoudig sanitair, ouderwetse gezelligheid en
kampvuur.
Inschrijving mosselenmaaltijd: • vóór 21 november 2007 • Bij Charles
de Louw Via E-mail : c.louw1@chello .nl • Of bij Paul 0486 – 47 37 00
voor 21.00 uur Informatie: Paul: 0486 – 47 37 00 tot 21.00 uur

18/19 en 20 Januari 2008

In Heerde heeft de buienradar ons een loer gedraaid. Achter de bui zat stiekem nog een bui. Toch maar het spul aangepakt en Buurman met de K750
solo opgesnord. Hier heb ik de tweede wijze les van het weekeinde opgedaan.
Het is zeer onverstandig om achter de motor van Buurman te rijden. De geur
van onverbrande koolwaterstoffen, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
en koolmonoxide is misselijk makend. Ik vraag me of Chernobyl het resultaat is
geweest van de een nucleaire ramp of dat de K750 uit die omgeving komt.
Op de camping aangekomen blijkt dat Giethoorn zijn naam eer aan doet want
het goot nog steeds. Voordeel is dat de regen de muggen een beetje weg
hield. Toen de regen dan ook eindelijk stopte hadden de muggen happy hour.
Giethoornse muggen bijten als krokodillen. De Russische muggenspray is geen
belemmering voor deze piranha’s terwijl je eerder verwacht dat de Russische
muggen immuun tegen alle chemicaliën zijn in plaats van de Giethoornse.
Na gewekt te zijn door een knallende scheet uit een aangrenzende tent ’s ochtends even de dynamo gewisseld. Het is maar goed dat er mensen met verstand van zaken bij waren want om eerlijk te zijn had ik geen flauw idee dat
de dynamo ook nog afgesteld moest worden. Weer een lesje geleerd.

Wintertreffen in de Ardennen

2 t/m 4 mei 2008

In de grensstreek tussen Barbant en Limburg vindt het voorjaarstreffen
met Algemene Leden Vergadering plaats. Meer info volgt later dit jaar.

Na het ontbijt een toerrit door de mooie kop van Overijssel gemaakt. Als leek
was ik verbaasd hoe goed het follow-up systeem werkt. Met militaire precisie
hebben we dorpjes doorkruist. Na de lunch is mij uitgelegd dat de schokbrekers van een Rus instelbaar zijn en dat deze toch echt olie moeten bevatten.
Vooral bij rechterbochten heb je dan niet het idee dat je op een rubberen fiets
zit en dat de rechterbocht helemaal niet zo eng is.

Verder natuurlijk de onderdelenbeurzen, het zomer en najaarstreffen
die later dit jaar bekend gemaakt zullen worden.

De BBQ was goed en het blijkt dat de club meer accordeonspelers heeft dan
het gemiddelde Oostblok land. Misschien moeten wij de muzikanten bij de Albert Hein plaatsen om de clubkas wat te spekken.
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De muggen waren nog steeds aanwezig en hadden hun bloeddorst nog niet
gelest. Gevolg waren wat extra bulten op diverse lichaamdelen. Gelukkig begon het ‘s avonds te regenen en waren er schijnbaar minder muggen dan
voorheen.
’s Ochtends alles weer ingepakt. De planning was om via de Oostkant van het
IJsselmeer naar Amersfoort te rijden. Richting Kampen gereden omdat ik wist
dat in de buurt van Kampen een grote plas moest liggen. Blijkbaar hebben we
niet de kortste route genomen aangezien wij lieden tegenkwamen waarvan ik
zeker wist dat ze later zijn vertrokken. Maar weer een klein konvooitje gemaakt
en met ons vijf en een volgauto door de polder en de regen geploegd.
De wegen scheiden bij Hilversum en Nicolai en ik togen richting Utrecht. Hier
was de laatste splitsing en ik spurtte naar huis om de bui voor te zijn. Dit redde ik net niet en het water drong door de laatste kieren en gaten van mijn pak.

Nummer 69, september2007

Ural Dnepr Club Nederland

's Morgens Het was 5.45 uur
Uit de veren Best vroeg
Om 6.15 reden we van het treffenterrein
Om 7.00 uur ging de boot
De boot naar Den Helder
Daarna ging het over de afsluitdijk
Door Friesland
Door Overijssel en zelfs een klein stukje Drenthe
We waren op tijd
Op tijd in de woonplaats van een vriendin
We waren op tijd om haar de laatste groet te geven
Rust in vrede Ina
Ruud

Samenvattend was het een leuk en leerzaam weekend. Van water wordt je
nat, muggen steken en een Ural moet je niet als een Russische monteur in
elkaar schroeven. Ik heb veel plezier gehad tijdens dit weekeinde. Zelfs de
regen en de muggen hebben hun charme omdat je jezelf gelukkig voelt als
deze er niet zijn. Het is als een Rus. Mocht hij het altijd doen dan zou hij BMW
heten.

Jorren ter Hofstede
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