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Van het bestuur.
Beste leden, enige tijd geleden hebben jullie vanuit ons allemaal een brief
ontvangen over het lidmaatschap. Wij als club zouden graag zien dat jullie via
een automatische incasso de contributie betalen. Het is voor ons en jullie een
stuk eenvoudiger om op die manier te betalen. Daarnaast weet je dan in ieder
geval zeker dat je ook volgend jaar je trouwe Twin blijft ontvangen. Natuurlijk
is op de oude manier betalen ook nog steeds mogelijk.
Op dit moment, eind december, hebben nog ca. 80 leden de contributie niet
betaald. Denk erom dat je dit nog even snel regelt want anders is het over
met je lidmaatschap. Onze secretaris heeft al aangekondigd om hierin een
keihard beleid te handhaven volgend jaar. Dus even je machtiging invullen en
insturen zorgt ervoor dat je met een goed gevoel de donkere dagen voor de
kerst in kunt en ervan verzekerd bent dat je ook volgend jaar lid blijft van de
club. Namens het bestuur iedereen alvast de prettige dagen en een goed begin toegewenst.

Het bestuur
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Van de voorzitter

Watjestreffen 2008

Alhoewel de temperatuur het nog niet doet vermoeden en de november/
decemberstormen om onze oren waaien komt de winter er weer aan en mag ik
jullie bij deze de “UDCN Wintertwin ’07” presenteren. Als de wind is gaan liggen en bladeren weg zijn komen er gelukkig weer een winter en watjes treffen
aan, hoewel het eerste treffen voor de liefhebbers (helden) is. Over treffens
gesproken, een geslaagd treffen begint bij een goede voorbereiding en coördinatie. Met het overlijden van Ina verloor de club tevens de persoon binnen de
club die de treffencoördinatie op haar nam. Eugene van Kuijvenhoven (de man
van Ina) heeft aangeboden om haar functie tot de officiële verkiezingen waar
te nemen. Het bestuur is Eugene dan ook zeer erkentelijk. Alle zaken rondom
treffens gaan nu via Eugene, dus wil je een treffen organiseren, neem dan tot
nader order contact op met Eugene.

Ja mensen, 2008 lijkt nog ver weg, maar het Watjestreffen is relatief dicht bij!
In het weekend van 15, 16 en 17 februari vindt dit traditionele treffen weer
plaats. En zoals je weet, speciaal bestemd voor de minder winterharde figuren
onder ons.

De treffens gepland in 2008 zijn zo goed als rond (zie agenda). Ondergetekende zal dit keer het najaarstreffen organiseren. Ik zal aantonen dat het spreekwoord “des te dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt” niet klopt. Waarschijnlijk
zal het wel wat rokeriger worden dat weekend.
Naast de treffens is er een andere pijler waar een motorclub als de onze op
draait en dat zijn de onderdelenbeurzen. Ruud en Robbert Hofman hadden een
nog betere ruimte voor ons geregeld binnen de bekende locatie in Kesteren.
Het was groter, overzichtelijker en we hadden nu een echte koffie bar. Toch
bleef het deze keer rustig qua bezoekers aantallen, of het nu aan het stormachtige weer lag? Voor de motorrijdende motorrijders (klinkt leuk toch) onder
ons was het inderdaad iets te
stormachtig. Inhoudelijk was het
een geslaagde beurs, en beetje
bijkletsen met hapje/ drankje
was ook niet verkeerd, er zijn
ergere dingen toch?

Plaats van handeling is Camping “De Woensberg” gelegen aan de Woensbergweg 5 in Huizen.
Op het terrein hebben we de beschikking over 7 hutten, waarin 56 personen
kunnen slapen. Er is een clubhuis met keuken en een plek om een kampvuur
te stoken. Verder zijn er douches en goede sanitaire voorzieningen.
Gezien de beperkte ruimte is het noodzakelijk om je tijdig aan te melden. De
kosten voor dit weekend zijn inclusief verblijf, kampvuur, ontbijt en maaltijd en
zal rond de € 30,= p.p. bedragen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag aankomst en kampvuur,
zaterdag ochtend ontbijt, daarna een toerrit met een bezoek aan een bezienswaardigheid, daarna een maaltijd en kampvuur.
Zondagochtend ontbijt, afronding van het weekend en vertrek.
Nogmaals, meld je om logistieke redenen tijdig aan.
Dat kan via de mail secretaris@udcn.nl of telefoon 035-5261544.

Als laatste wens ik namens het
bestuur jullie allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuw
jaar toe.

Huib Stiegelis
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Als de bodem van koffiepot c.q fles in zicht is draait het wiel inmiddels binnen
de onszelf gestelde toleranties rond. Nu is het belangrijk de spaakspanning te
controleren. Dit doet men door met een schroevendraaier tegen de spaken van
het ronddraaiend wiel te houden. De klank moet bij elke spaak gelijk zijn.
Alvorens velglint te monteren is het belangrijk te zorgen dat er geen
spaakkoppen door de nippels steken want anders heb je na 100 meter al een
lekke band. Evt. de haakse slijper over deze uitstekende delen en klaar is Kees.

Onderhoud
Een van de nadelen van gespaakte wielen is het noodzakelijke onderhoud.
Nadat het wiel gemaakt is en de motorfiets de eerste kilometers rijdt gaan de
spaken zich zetten. Belangrijk om hier dus regelmatig naar te kijken..

Edwin-spaak de Harder
Baarn-nippel.
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Van de redactie
De laatste Twin van het jaar ligt weer voor je klaar. Zoals ze het bij een soepfabrikant zeggen, “ Extra goed gevuld“.
Met de Sinterklaasdagen achter de rug en Kerstman in zicht kunnen we denk ik
zeggen dat we er een bewogen jaar op hebben zitten met afwisselingen van
grote vreugd en ook verdriet. Ondanks dat het in deze tijd van het jaar af en
toe tijd is om jezelf te bezinnen wil ik niet proberen er een zwaarwegend stuk
van te maken. Laten we hopen dat het volgende jaar voor iedereen moge zijn
wat men ervan verwacht. Ikzelf hoop in ieder geval op iets meer (priori)tijd om
mezelf met de motoren bezig te houden.
Het komende jaar gaan we samen weer aan veel leuke dingen deelnemen en
natuurlijk ook organiseren. Om een idee te krijgen, we hebben het komende
jaar natuurlijk onze reguliere treffens met in ieder geval het wintertreffen te
Jalhay, het watjestreffen op de Woensberg, een voorjaarstreffen in de buurt
van Weert, Zomer in Friesland en najaar in de buurt van Dordrecht. Alleen die
beloven al een volle agenda voor het jaar.
Daarnaast is er ook dit jaar weer het Engelse treffen wat de Engelse clubs iedere vier jaar organiseren. Ik heb het nu twee keer bezocht met goed gevolg
en ik ben dan ook in ieder geval van voornemens om dat ook dit keer weer te
gaan bezoeken.
In dit nummer vind je behalve de aankondigingen van al dit moois ook nog
andere zaken.
Qua techniek twee stukken over de
techniek van de voorvork en het spaken
van wielen.
Verder iets heeeeeellllllll belangrijks
voor jullie als leden. We hebben het als
bestuur nodig gevonden om jullie meningen eens te peilen. Natuurlijk doen
we dit altijd al een beetje op een voorjaarstreffen tijdens de ALV maar daar is
de doelgroep toch altijd beperkt. Daarom hebben we besloten om een enquete op te stellen die jullie mogen invullen
ter lering ende vermaak.
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Meer van dit alles vind je verderop in dit nummer. Verder een foto-rapportage
van het zandpadentreffen van enige weken geleden. Een aanrader waar ik
helaas ook dit keer door tijdgebrek niet helemaal kon zijn. Mijn verwachtingen
waren nog gesteld op het meerijden bij de toerrit maar op strategische wijze
hadden zo’n beetje alle clubgenoten besloten hun zitjes thuis te laten na mijn
aankondiging. Volgend jaar gaan ze me niet hebben. Als ik weer hetzelfde probleem heb als dit jaar neem ik gewoon zowel een Ural als Dnepr stoeltje ZELF
wel mee. Zullen we eens kijken wat voor smoes ze dan weer bedenken. Zeg
nou zelf, met mij in de bak moet je toch over een overweldigende tractie bezitten, niet !.
Ik (Jos) heb wel altijd standaard het stoeltje in mijn span zitten. Misschien
goed om zelf de Dnepr weer eens te pakken Benno!
Zo’n jaar vliegt om voor je het weet en zo zijn alle activiteiten van onze club
weer de revue gepasseerd. Een nieuw verschijnsel op treffens; musicerende
clubleden die onze oren strelen met smartlappen en andere evergreens uit het
Hollandse genre. Hulde!?! Het komende jaar helaas geen Engeland voor mij. Ik
moet namelijk op de maandag na het treffen gelijk aan de bak. Jammer, omdat de afgelopen twee keer werkelijk fantastische minivakanties zijn geweest,
waarin het motorgevoel en met name het UD-geveoel een grote rol speelde.
Misschien dat ik dit jaar eens een Frans treffen bij onze zusterclub Amicale
Dniepr Oural de France ga bezoeken. Ik heb er goede verhalen over gehoord.
Daarnaast zou ik wel weer eens een goed wintertreffen willen hebben met
enorme hopen sneeuw. Wat dit betreft heeft de UDCN de afgelopen jaren behoorlijk pech gehad. Wij als bestuur hebben het idee opgevat om het winter–
en het watjestreffen misschien eens om te draaien op de jaarkalender. In 2009
gaan we dan in februari naar de Ardennen i.p.v. in januari. De kans op
sneeuw is in februari namelijk véééél groter (wishful thinking). Je zult hier in
het nieuwe jaar meer over lezen. Tot treffens!
Rest ons verder niets anders dan iedereen die dit leest het beste te wensen
voor het komende jaar.
Groet,

Benno en Jos
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Het werkt erg makkelijk om even te spieken bij en ander wiel. Het monteren
en, voorlopig nog losjes aandraaien van de nippels, gaat in het begin het beste
met een passende schroevendraaier. Vanaf het moment dat het schroefdraad
door de nippel komt heb je echter een pasende steeksleutel of speciale nippeldraaier nodig. Dit is een soort ring met uitsparingen.
We draaien nu het wiel en gaan de tweede serie insteken op dezelfde manier
als de eerste serie. Deze serie is heel belangrijk. Kijk in je schetsjes of naar het
voorbeeld-wiel hoe deze tweede rij t.o.v van de eerste moet lopen. Ook deze
serie losjes vast zetten.
Ter controle: in de velg zijn nu om en om 2 gaten open en 2 voorzien van
nippel en spaak.
De derde en vierde serie spaken worden vanuit de binnenkant van de naaf
naar buiten gestoken. Het kopje van de spaak komt aan de binnenkant van de
naafrand te liggen. Deze spaken lopen dus over de voorgaande spaken heen.
We hebben nu, als alles goed is gegaan, een compleet ingespaakt wiel. Draai
nu alle spaken aan tot ongeveer dezelfde lengte (b.v totdat het schroefdraad
van de spaak niet meer te zien is).

The finishing touch

Het is nu tijd het wiel te gaan richten. De axiale- en de radiale speling moet
n.l. minimaal zijn. Als de speling, resp. evenwijdig aan de as en de afstand tot
deze as, uiteindelijk b.v 2 mm bedraagt is dit keurig te noemen. Zeker voor
Russische begrippen.
Het wiel zetten we hierbij op een steekas die we verticaal in bankschroef of
workmate vastzetten.
We beginnen eerst de axiale speling (slingering) eruit te halen. Deze slingering
is goed waar te nemen door een schroevendraaier op te stellen langs de
velgrand en het wiel te laten draaien. Op het punt waar de draaiende velg zich
het verst van de schroevendraaier verwijderd, corrigeren we door de 4 spaken
die van de bovenste naafrand naar die plek lopen iets aan te draaien.
Op het punt waar de ronddraaiende velg zich vlak bij de opgestelde
schroevendraaier bevindt, moeten er ook 4 spaken aangedraaid worden. Dit
zijn de spaken die aan de onderste naafrand zitten.
Laat nu het wiel draaien en bekijk het resultaat. Belangrijk: draai bij het
richten altijd eerst de spaken los die losser moeten en daarna de spaken vast
die vaster moeten. Andersom levert het te veel spanning in de velg op. Bij
radiale speling (de zogenaamde bulten) moet je ook vier spaken aandraaien.
Dit zijn er twee aan de onderste en twee aan de bovenste velgrand.
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Wielen spaken, een kunst..?

Red: herdruk uit 1995 omdat de vraag toch wel erg vaak bij ons
langskomt
Een van de belangrijkste uitvindingen ooit is het wiel. Soms zitten
er slingers in, dan is het tijd voor aktie..
Het werd tijd dat ik me daar maar eens een beetje in ging verdiepen. Een fotocopie over wielen spaken en richten deed mij
vermoeden dat dit niet al te moeilijk zou zijn. Er op terugkijkend
zaten er toch wel een aantal haken en ogen aan. Wellicht kan dit
artikel wat Russische bobbels in de toekomst bestrijden..

De voorbereiding

Na demontage van binnen- en buitenband werden de
vastgeroeste spaaknippels ingespoten met kruipolie. In de tijd dat
de olie inwerkte was het zaak het spakenpatroon goed te
bestuderen en dit vast te leggen.
Er zijn wielen met 36 en 40 spaken. Die spaken passen maar op
een manier in de velg. De 36 of 40 spaken zijn verdeeld in vier
groepen van elk 9 of 10 spaken. Let maar eens goed op hoe de
beide rijen links en rechts naar de velg lopen en hoe de kop
van de spaak in de rand van de wielnaaf zit. Om en om ligt de
kop aan de binnen- of buitenkant van de naaf. De spaken met
de kop aan de binnenkant lopen over de spaken met de kop
aan de buitenkant.
Vergeet overigens in deze fase ook de inwendige mens niet.
Zet een pot sterke koffie. Voor hen die erg trillen advseer ik
een flesje grassprietwodka klaar te zetten. Spaken is een
geduldig klusje. Lees verder!

•
•
•

Het spaken

Er vanuit gaand dat de spaken velg en naaf verlaten hebben is
het nu zaak de naaf plat neer te leggen. Steek de eerste van
de vier groepen van 9 of 10 spaken van buiten naar binnen dor
de naaf. Sla hierbij steeds een gat over. Plaats nu de velg over
de naaf met spaken en bepaal nu hoe de spaken in de velg terecht moeten komen. De gaten in de velg hebben, als je kijkt,
een opstaand randje dat een bepaalde richting uitwijst. Leg de
velg zo neer dat de richting van de spaken en uitsparingen
overeenkomen. De spaaknippels komen anders niet goed te liggen.
Pagina 38

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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Een Duitse Nederlander in China

Door: Fred Koenen
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Hier noch een paar Foto’s voor de
gene die ook dit jaar niet konden
komen genieten.
Der is doch werkelijk niets leuker
voor een jonge dat met zijn speelgoed in de blubber mach spelen.

Het zal geen praatje worden over de CJ of de Ural het gaat meer over de hoe
ik mij verplaats op mijn "Stalen ros"
Het is een prettig vervoermiddel met zo'n bakje er aan .Daar ik regelmatig voor
mijn werk in China ben heb ik mij een PLA machine aan geschaft waar ik op
rond tuf in Beijing en als ik in andere delen van China moet wezen en de tijd
heb verstuur ik hem per truck naar de plaats waar ik moet wezen , de ene keer
zonder schade de andere keer met schade lichtje kapot stuur gebogen en nog
wat kleinigheden. Kosten transport per paar duizend kilometer € 90. IK verstuur hem los. niet in een kist.
Mijn laatste trip was van uit Nanning (zuid China)naar het noorden langs de
Vietnamese grens daar na naar het zuiden kleine 1800 km op een CJ waar ik
misschien 800 km op gereden had rond Beijing. Bergen , Bergen en nog eens
bergen , de spaken hebben het zwaar te verduren gehad en er zijn ook enkele
gebroken .(twee reserve wielen mee). Maar jakkeren met een gangetje van
40- 60 km een geweldige ervaring, lekker in je korte broek, berg schoenen aan
anders verbrandde je de voeten. Mijn Chinese vriendin in het span en heerlijk
overal stoppen bij alles wat onze aandacht trok, wij zijn samen “people minded
“ en dat is van belang in een streek waar hoofdzakelijk boeren wonen , er viel
wel eens wat van de CJ af , zelfs mijn rugzak, maar die vond ik terug op een
verlaten land weggetje waar wij een halfuurtje later achter kwamen. Wij hebben ons goed weten te redden , gewoon stoppen en terug en hopen dat hij er
nog ligt.

Ural Dnepr Club Nederland

Robert

Jasper
Jongens, bedankt voor de
gezelligheid! Was supper,
ondanks de kou!

Voor verloren onderdelen in het eerste de beste stadje stoppen dan komt er
(een) Chinees kijken uit belangstelling dan begint het gesprek over vroeger en
voor je het weet ben je omringd. Men zegt dat zij die CJ hier ook wel hebben
zien rond rijden enz, en dan vragen weet je toevallig ook wie er nog onderdelen heeft , en ja hoor Bingo, nieuwe carburator , kabels, bouten moeren, en
dat alles voor een leuk prijsje. Het allerbelangrijkste in het rond banjeren is je
glimlach, dat heeft ook Roel ervaren op zijn Mega trip.
Even wat anders,nog steeds vliegen er boeren en vee de lucht in van oorlogstuig wat nog is achter gelaten in deze streek.
Door dat ik mijn Chinese vriendin mee had was het contact zo gelegd. Witman
en kleine Chinees dat is natuurlijk bekijks. Wij hebben in de bergen bij boeren
gegeten op een zeer eenvoudige wijze maar zo hart verwarmend, rond rijden
in China op een CJ daar waar geen toeristen komen is een avontuur op zich.
Olie en benzine moet je voldoende mee nemen.
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Voor de rest hebben wij het uitstekend naar onze zin gehad, politie, grens bewakers blijven lachen, sigaretten uitdelen en je krijgt zaken voor elkaar waar
een ander dik voor in de buidel moet. Ik moet wel zeggen wij zagen er een
beetje armoedig uit, dus de kleur aan nemen van de omgeving is belangrijk.
Wij zijn zelfs in een ondergronds gangenstelsel geweest welke tot in Vietnam
doorliep, je moet dus niet van de paden afwijken of het land in lopen, dit kan
gevaarlijk wezen.
Motor met zijspan rijden begint daar waar het asfalt op houd en dat heb ik
geweten, mijn armen doen er nog zeer van.Gelukkig heb ik mij kunnen afkoelen onder een waterval (Detian waterfall)
Voor de liefhebbers de route ongeveer:
Nanning-G324 road -Pingguo- (spares) naar Boss - Jingxi-Napo-S320-naar
minority Black Zhuang 2200 mtr- gevaarlijke weg - Sino Vietnamese grens
plaats Yanbian Gonglu.
In Nanning heb ik de CJ op transport gezet naar Baoji in het noorden van China hoop daar in oktober weer wat rond te rijden.
Tot ziens,

Het was me het dagje wel. Lekker weertje ,droog met af en toe een zonnetje. En
mijn MT 10 heeft zich goed gedragen in
de modder . De tocht was super, dank
aan de organisatie. Was graag de nacht
overgebleven. Wie weet het volgende jaar
wat minder verplichtingen.

Fred

Goof
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Ledenenquete 2007
Beste U.D.C.N.-leden,
tijdens het laatste treffen vroegen wij, als bestuur van de UDCN, ons af: “Is dit
het nou, of kunnen we nog meer van deze club maken? Laten we het onze
leden vragen!”

2007

Om nou niet meteen het gehele clubbudget te besteden aan een enorme “Het
U.D.C.N.-bestuur komt naar je toe deze zomer”-actie hebben we besloten om
het maar wat bescheidener te doen middels een enquête. We willen jullie als
leden dan ook verzoeken om deze serieus in te vullen/aan te vullen en de resultaten ervan per omgaande post (of mail) aan ons terug te sturen. Om ervan
verzekerd te zijn dat we een beetje serieus genomen worden vragen we jullie
dan ook om je reactie niet anoniem maar gewoon ondertekend te doen. We
hebben natuurlijk al één keer per jaar de Algemene Leden Vergadering maar
daar bereiken we niet alle leden. Vandaar deze actie. Helaas voor de verstokte
papieren lezer hebben we besloten om het formulier downloadbaar enkel digitaal ter beschkking te stellen op onze website. Hopelijk zijn jullie toch bereid
om de enquete door te nemen, in te vullen en door te sturen naar ons.
We vragen jullie hier om serieus je kritiek/opmerkingen/pijnpunten aan te geven. Die kunnen we natuurlijk niet allemaal in één keer oplossen, helaas. We
zijn geen alleskunners, maar je reacties zullen zeker uitgebreid en vertrouwelijk besproken worden binnen het bestuur. We zijn er zeker op gebrand om te
proberen de club zo goed mogelijk te laten draaien en zo leuk mogelijk te laten zijn voor jullie, ons meest waardevolle bezit, de leden.
Graag verzoeken we je dan ook om zo eerlijk mogelijk richting ons te reageren. De resultaten hiervan zullen we ook zonder naamsvermelding publiceren
in ons cluborgaan, The Russian Twin.
Redactie U.D.C.N.
Danielstraat 3
4771 RP Langeweg
Of mail naar: redactie@udcn.nl
Met vriendelijke groet,
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omgeving, later op de dag zoeken we een camping en vermaken ons zelf. Vorige keer was het treffen voor ons eigenlijk meer een tussenstop met langere
rustpauze dan een echte bestemming geworden. Ik denk dat ook dit keer iets
dergelijks zal gebeuren.
Nogmaals, we regelen niets als club hiervoor dus alle activiteiten en planningen
maak je zelf.
Het lijkt me persoonlijk niet zo'n heel goed idee om met een al te grote groep
op te rijden om veel vertraging etc. te voorkomen maar alleen is ook maar
alleen. Mensen die meer info willen of wel zin hebben in zo'n tripje kunnen
hiervoor informatie verkrijgen bij:

Benno van Ham
redactie@udcn.nl
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Schommelarm- of telescoopvork bij een zijspan.
Enige tijd geleden heb ik eens een poging gedaan om achter de theorie van de
zijspandynamica te kijken. Daar kwam toen een verhaal uit met de nodige formules over centrifugaalkrachten, slip en kiepen van het span. Deze maal,
nieuwsgierig geworden door het bezit van achtereenvolgens verschillende
Dnepr’s met telescoop- en schommelarm voorvork , een theoretische verhandeling over de achtergronden van beide systemen. Het is bij de meesten van
ons wel bekend, een zijspan stuurt wat anders dan een solo. Een solo stuur je
door je gewicht te verplaatsen, bij een zijspan zul je toch echt wat met het
stuur moeten doen om de bocht om te gaan. Een zijspan staat (als het goed
is!) steeds verticaal ten opzichte van de weg. Er zijn er zelfs die zeggen dat je
op een motor rijdt maar dat je een zijspan bestuurt. Hoe je het ook noemt, er
is een verschil. Bij een solo is het zoeken naar een compromis tussen rechtuitstabiliteit en handelbaarheid in (korte) bochten. Elementen die hierbij een rol
spelen zijn de balhoofdhoek, de sprong (= de afstand tussen vorkpoot en balhoofd) en de naloop van belang. Daarnaast speelt ook de diameter van het
wiel mee. Een span rijdt anders, de een zweert bij een telescoop, de ander
zegt dat een zijspan alleen fijn stuurt met een swingarm of schommelarm
voorvork. Maar waarom? Ik zal een poging wagen. Na wat graafwerk in verschillende motorboeken hierbij het resultaat.
Geometrie van de voorvork.
Het voorwiel zit vast (hopelijk!) aan het ff Figuur 1
onderste deel van de voorvork en veert
al naar gelang het vorktype volgens een
rechte lijn, een cirkelboog of een willekeurige kromme in. De belangrijkste
waarde van de geometrie van de voorvork is die van de naloop, die een grote
invloed heeft op de bestuurbaarheid
van de motor.
De naloop is de afstand tussen het snijpunt van de stuuras met de grond en
het aanrakingspunt van de band daarmee. In de afbeelding s.
Deze naloop verandert voortdurend
onder invloed van de belasting en het
doorveren van de motor. Daarom moet
de naloop zowel bij statisch belaste
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Wie gaat er mee naar Engeland Varen, varen, varen ?
In 2008 is het weer zover. De Engelse Oostblok motorclubs in Engeland organiseren iedere vier jaar een Oostblok-rallye. Dit jaar is het weer vier jaar geleden
dat de vorige was en dus wordt het weer tijd. Van de Engelse club hebben we
de datums en locatie doorgekregen die we ter info ook voor jullie hier hebben
geplaatst. Als buitenlanders zijn we altijd van harte welkom. In het verleden
hebben we volgens mij zelfs nog nooit stageld betaald voor de weekeinden als
‘overzeese toeristen’. Dit keer wordt het treffen gegeven in de buurt van leicestershire. 200 km van Hull, 300 km van Harwich. Niet al te ver dus.
Als U.D.C.N. doen we
op zich niet zo veel
met dit treffen maar
er zijn altijd een aantal enthousiasten die
er graag naartoe willen gaan om onze
Engelse vrienden weer
eens te zien en onze
fietsen te beproeven.
Dit keer is het redelijk
dicht bij de veerboot
gelegen zodat een
beetje bikkel het zelfs
op een dag kan doen
vanuit Nederland via de boot naar de bestemming. waarschijnlijk is er ook een
groepje die net zoals voorgaande jaren het anders gaan aanpakken.
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motor en bij geheel belaste en bij geheel ontlaste motor worden bepaald.
De grootte van de naloop is eenvoudig te bepalen na enkele maten genomen
te hebben. Voor de duidelijkheid dient figuur 1 met een normale telescoopvork.
In de figuur is s (cm) de naloop, rv (cm) de straal van het voorwiel, α ( in graden) de hoek van de voorvork ten opzichte van de verticaal (de balhoofdhoek)
en a de afstand tussen de telescoopbuis en het balhoofd (sprong in cm). De
naloop wordt groter bij een grotere wieldiameter (rv) en een grotere balhoofdhoek. De naloop wordt kleiner bij vergroting van de afstand (a) tussen balhoofd en telescoopbuis. Bij inveren van de voorvork wordt de wielbasis van de
motor wel kleiner, maar dit heeft geen invloed op de naloop, deze blijft gelijk.
(tenminste wanneer de motor vóór en achter gelijkmatig inveert!)
De naloop bepaalt in de eerste plaats de stabiliteit van de motor. Bij een waarde van bijvoorbeeld 10 cm is de motor op de vlakke , rechte weg zeer goed te
sturen en de besturing corrigeert zichzelf bij het rijden over een oneffenheid.
Een bocht wordt echter een probleem; de motor wil het liefst rechtdoor! Een
motor met een korte naloop van bijvoorbeeld 5,5 cm is in scherpe bochten
hierin veel beter, maar deze is op golvende, rechte stukken weer veel minder
stabiel en gaat wiebelen.. Bij hogere snelheid wordt dit erger. Zoals gezegd,
het inveren van de motor heeft weinig invloed op de naloop, wanneer de motor voor en achter gelijk inveert. In de praktijk echter veert de voorvork
meestal veel meer in dan de achtervork. Dit heeft wel degelijk invloed want
door het inveren van de voorvork verandert ook de balhoofdhoek, en deze had
wel invloed op de naloop hadden we net besproken bij figuur 1.

De vorige twee keer hebben
we gewoon met een aantal
mensen samen afgesproken
om op hetzelfde moment een
boot te nemen naar de overkant. Daarna zien we het wel
eigenlijk. Meestal kiezen we
een wat ruimere periode dan
de drie dagen van het treffen
om op ons gemak van de
omgeving te genieten.

Stel je hebt een solo, stuurt prima, ook rechtuit. Nu hang je er een zijspan aan
en het geval slingert als een gek. Zo bij
Figuur 2
een snelheid van vijftig – zestig kilometer. Dit heeft dus alles te maken met de
al genoemde naloop. Deze is bij een
solo, gericht op rechtuitstabiliteit, gewoon te groot. Bij de schommelarmvoorvork van figuur 2, is de invloed van
het inveren te zien. Bij dit type vork zie
je een grote naloopverandering bij het
inveren. De wielbasis blijft bij dit type
echter vrijwel gelijk. Een wezenlijk verschil vergeleken met de telescoopvork.
De naloop is hier dus vrij eenvoudig aan
te passen door het monteren van kortere of langere veren.

Elke dag kiezen we een route
en gaan lekker rijden in de

Nu hebben we enkele verschillen te
pakken tussen de telescoop en de
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swingarm. Bij de telescoop wijzigt bij inveren vaak de balhoofdhoek met als
gevolg dat de wielbasis en de naloop dan korter worden.
Bij de swingarm wordt de naloop bij inveren fors kleiner, terwijl de wielbasis
gelijk blijft. Is dit nu hetgeen waardoor de verschillen verklaard worden in de
stuurkarakteristiek? Ik denk het niet, ik kan het me tenminste niet voorstellen
dat deze toch vrij kleine verschillen zo’n grote invloed zouden kunnen hebben
op het stuurgedrag. Wat gebeurt er precies in een bocht. Veert het spul dusdanig in dat de naloop verschrikkelijk wijzigt? Of speelt er meer een rol? Het korter worden van de wielbasis, idem dito; is dit zo erg van invloed?
Een veel genoemd voordeel van de schommelarm voorvork is het kleine onafgeveerde gewicht, meestal kleiner dan bij een telescoopvork.. ook de kleinere
passieve weerstand; een schommelarm vork veert gemakkelijke in en uit en
kan zodoende beter oneffenheden in het wegdek volgen. Daarnaast is een
schommelarm vork, tenminste die met een draagarm die helemaal om het wiel
loopt, veel stijver dan een telescoopvork. Ik denk dat we hier een punt hebben.
Iedereen die wel eens in de bak van een span gezeten heeft in een fors genomen rechterbocht en daarbij de (telescoop) voorvork eens goed bekeken heeft,
kan waarschijnlijk beamen dat het dan aardig wrikt en wringt daar bij het voorwiel. Je kunt niet zeggen dat de vork mooi in het spoor blijft. Er moet ook
nogal wat kracht worden uitgeoefend door de bestuurder om het geheel de
bocht door te sleuren. Veel gehoord is de opmerking dat een schommelarm
lichter stuurt. Dit kan met een kleiner naloop te maken hebben. Hoe groter de
naloop, hoe harder je aan het stuur moet sjorren om de bocht om te komen.
Daarom heeft bijvoorbeeld de ouder BMW met swingarm vork de mogelijkheid
om de naloop aan te passen.: Twee scharnierpunten aan de achterzijde van de
vork, ééntje voor solo en ééntje voor zijspangebruik. Ook is er wel gebruik
gemaakt van aangepaste schetsplaten waardoor de vorkpoten verder onderuit
staan en dus de naloop werd verkleind. Iets naloop blijf je nodig hebben voor
de rechtuitstabiliteit.

Het ultieme treffenstukje
had hier kunnen staan. Helaas, dit keer dus niet. Ondanks een
zeer dappere poging die Karin vorige keer in de Top-een heeft
gebracht zouden we toch graag nog wat meer pogingen van
onze leden zien. Als we zelf iedere keer het stukje schrijven
wordt het ook zo saai voor jullie en voor ons.
Volgende keer hebben we dus graag wat kopij van de leden om
ervoor te zorgen dat Het Ultieme Treffenstukje ooit geschreven
gaat worden.
Natuurlijk mag het ook best een ander leuk stukje op gebied
van techniek, cultuur of informatie zijn voor ons.
Dus leden, tandjes op elkaar en stug doorschrijven maar.

De redactie

Van groter invloed zijn de waarden van toespoor en vlucht.
Bij een schommelarm ziet het er toch wat stabieler uit en het voelt ook zo als
bestuurder. Ik kan daar niet omheen.
De, voor de ouderen onder ons, bekende zijspanspecialist uit Amsterdam, Ed
Pols was er heilig van overtuigd dat alle toegeschreven voordelen van een
schommelarm verbeelding zijn. Volgens hem was de schommelarm een erfenis
van de BMW R 60 periode. Maar hij noemde wel enkele voordelen: de vering
wordt in bochten niet beïnvloed en daarnaast stuurt het lichter. Maar ja, de
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schommelarm vork heeft de historie mee, veel telescoopfabrikanten zijn angstig voor zijspangebruik en dan is er nog de Duitse TÜV keuring die de schommelarm erg kan waarderen.

Hallo U.D.C.N. leden en vrienden.
op 24 nov had ik de eer om met de Sint en zijn knechten te rijden, het was
gelukkig die dag prachtig weer. Bijgaande een paar foto's van de Sint.

Nu is het, ook in mijn ervaring nogal eens zo dat bij de schommelarm vork bij
een bepaalde snelheid, het stuur bijna uit je handen vliegt door het geslinger.
Bij remmen houdt het op, en ook bij gas geven vermindert het. Monteren van
een zware stuurdemper lost het op, maar het moet toch ook neutraler kunnen.
Veel gebruikt wordt een demper van Volkswagen/Audi.
Belangrijk is dan om een aantal zaken goed te controleren:

•
•
•
•
•
•

Red: Zou de sint ook pakjes hebben vervoerd in de aanhanger of zat die al vol
met reserve-onderdelen
groeten van

G. Cox

De balhoofdlagers, bij voorkeur conische lagers van een oud type BMW
monteren;
De bandenspanning in de gaten houden: niet te slap;
De spaken goed gespannen;
Alle bevestigingen goed vast;
De wiellagers;
Het toespoor correct afstellen;

En, let ook eens op de speling in je achtervorklagering.
De rubberbussen zijn ook aan slijtage
onderhevig. Alles bij elkaar een
beetje afwijkend en je houdt het
geval haast niet meer in de hand bij
bepaalde snelheden.
Conclusie: Zijn we er nu uit voor
wat betreft de schommel- of de
telescoopvork? Ik denk het niet.
Het blijft ook een zaak van persoonlijke voorkeur.

Bergen
Limburg

STUUR voorzichtig!!

Gerrit B.
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Wie gaat er mee, wie gaat er mee …..
Hallo clubleden,
Een vraagje en ideetje, waar de clubleden misschien interesse voor hebben.
Ik kom regelmatig bij een vriend in de Eiffel. Daar heb ik ook zijn buurman
ontmoet die met een Russische getrouwd is. Deze beiden hebben een plan
bedacht, nml:
Vliegen naar Moskou en sightseeing aldaar met een gids, dan een treinreis
naar de Zwarte Zee( Een hele lange treinreis).
Aldaar een 2e hands Motorfiets kopen onder eventuele begeleiding en adviezen van die buurman met zijn vrouw(is daar nml. geboren) voor naar verluid
zo'n 400,- tot 800,- Euro, afhankelijk van staat en bouwjaar.
Zij helpen ook met de papieren rompslomp, omdat ze daar kaas(òf Wodka?)
van hebben gegeten.
Na verblijf van enkele dagen tot een week, zèlf met de motorfiets terugrijden
naar Holland.
Als het plan goed klinkt en er interesse is van de Clubleden, dan is dit verder
uit te werken.
Ik hoor wel van jullie of er interesse is voor een dergelijk initiatief.
Groetjes,

Adri

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
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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.

Adri ekstijn,
Scheperstraat 13,
5374HJ, Schaijk.
E-mail: ekstijn@home.nl
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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 28

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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Onderdelen beurs
Op 11 november hadden we onze befaamde onderdelenbeurs in Kesteren. Op
dezelfde locatie, maar in een ander lokaal van het gebouw.
Naar mijn mening een veel fraaiere en ook een meer praktische ruimte dan
voorheen. Ik wil mijn complimenten maken voor de aantrekkelijke wijze waarop de standhouders hun kraampjes hadden ingericht. Jan van Gent met allerhande Ural en Dnepr onderdelen en snuisterijen; Marc van Noyen met zijn
verfijnde Ural producten; Roel met zijn Chang Yang specialiteiten; Gerrit met
de clubwinkel; Ruud met zijn krachtige dynamo’s; Jan met zijn Dnepr supermarkt en Robert met allerhande hebbedingetjes en ten slotte Ruud die er voor
heeft gezorgd dat we een fraai onderkomen hadden en ons heeft voorzien van
koffie en warme saucijzen broodjes.
Ook natuurlijk dank aan de bezoekers die het een en ander hadden meegebracht voor de mensen die van elkaar wisten dat ze naar de beurs zouden komen en alle andere bezoekers die de moeite hadden genomen om naar de
beurs te komen.
Een ding moet mij echter wel van het hart en dat is dat ik het voor de standhouders en de organisatoren jammer vind dat de belangstelling van uit de leden wat aan de magere kant was. Aan de ene kant natuurlijk “hartstikke” mooi
als je motor puik loopt en je niet hoeft te sleutelen en dus geen onderdelen
nodig hebt, maar aan de andere kant is de beurs ook bedoeld om de sociale
contacten binnen de club te versterken en elkanders ervaringen uit te wisselen.
Ik hoop in ieder geval dat de organisatoren en de standhouders niet ontmoedigd zijn en dat de investering die de club in dit evenement steekt dit kan blijven doen. Rijdt dus allemaal heel veel kilometers, want wat rijdt dat gelukkig
slijt! Dat is goed voor de club en onze inspanningen om dit evenement te blijven organiseren.

Jullie secretaris.

The Russian Twin
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door : Frans de Wit

‘199 euro.‘
‘Hoeveel zegt u?’
‘199 euro. Exclusief ontbijt’
‘En dat is de goedkoopste die u heeft?’
‘Jawel.’
Zucht. ‘Doe maar.’ ‘Mag ik uw credit-kaart, en wilt u dit invullen. U heeft kamer
551, vijfde verdieping, de lift is achter u, uw sleutelkaart door de gleuf halen
en op de knop voor de vijfde drukken.’
Ik liep naar de lift, drukte op de knop, de deur ging open, ik stapte de lift in,
haalde mijn kaart door de gleuf en drukte op de vijf. Niets. Ik haalde nog een
keer mijn kaart door de gleuf, drukte op de knop en: niets. Uitstappen maar
weer. ‘Eh, hallo, ik krijg de lift niet aan de gang.’
De baliemedewerker kwam achter zijn balie vandaan en haalde mijn kaart door
de gleuf en drukte op 5, net wat ik zojuist had gedaan. Direct begonnen de
deuren te sluiten en de baliejongen sprong snel uit de lift. Dat beloofde wat.
Boven gekomen vond ik al snel mijn kamer, zette de tv aan, gooide mijn spullen op een stoel en opende de minibar. Een wodka kostte zeven, ja 7, euro.
Gelukkig was een biertje maar vier euro. Op de deur stond een waarschuwing
dat wat ik niet binnen dertig seconden terugzette meteen op mijn rekening

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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werd gezet. Omdat het me inmiddels geen reet meer kon schelen, nam ik een
biertje EN een wodka. Met de televisie op iets onnozels dacht ik terug aan hoe
ik hier gekomen was.

Agenda van de U.D.C.N. 2007-2008
18 januari - 20 januari 2008
Wintertreffen van de UDCN: Camping de La
Gileppe, Rue de La Gileppe 59, Jalhay. Telefoon :
0032 87 64 7022 WWW.LAGILEPPE.EU
15 februari - 17 februari 2008
Watjestreffen op de "De Woensberg" aan de Woensbergweg 5 in Huizen. Opgeven bij: Luijt Postma (secretaris@udcn.nl). 035-5261544
29 februari - 02 maart 2008
Motor vehikel te utrecht in de Veemarkthallen. zie ook www.vehikel.nl
2 mei - 4 mei 2008
Voorjaarstreffen in Brabant. We gaan in de buurt van Weert een fantastisch voorjaarstreffen beleven met natuurlijk de bijna verplichtte
ALV. Meer inf later in de twin
20 juni - 22 juni 2008
zomertreffen UDCN te Friesland. In de buurt van St. Jacobieparochie
zal het Zomertreffen plaatsvinden. Onder voorbehoud op de vermeldde
datums. Meer info volgt later.
29 augustus - 31 augustus 2008
Engeland treffen van de verenigde Oostblok motorclubs in Engeland.
Dit keer in Market Harborough, Leicestershire.
12 september - 14 september 2008
Najaarstreffen in de buurt van Dordrecht waar onze voorzitter gaat
bewijzen dat het gezegde "hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt"
absoluut niet van toepassing is op die omgeving. ook hier geldt meer
info volgt later.
En natuurlijk de twee onderdelenbeurzen van het jaar. Misschien piept
er nog een sleuteldagje tussendoor maar dat hoor je dan wel weer van
ons.
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De afgelopen avond was ik als zovaak naar de clubavond van MC BEAM geweest. René stond achter de bar, en het was gezellig geweest. Aangezien het
was gaan regenen toen ik van huis ging had ik mijn grote groene regenjas
aangetrokken, hetzelfde model als waar de motorkoeriers van de Wehrmacht
in WO II in naar Stalingrad, Leningrad en Moskou waren gereden. Dat het een
Franse naoorlogse kopie was, was zelfs van dichtbij nauwelijks te zien.
Ik was allang blij dat ik er een in mijn maat had kunnen vinden; zeker op een
zijspan, als je niet harder dan 80 rijdt, houden ze je perfect droog. Je kunt de
jaspanden rond je benen knopen, dan zit je nog beter beschermd, maar hoe
dat precies ging had ik nog steeds niet uitgevonden. De jas paste weliswaar,
maar dan kon ik er niet al te veel onder hebben, reden waarom ik mijn spijkerjack met mijn papieren erin had uitgetrokken en in een koffer gestopt.
Daar was de ellende mee begonnen.
Om elk risico te vermijden had ik mijn jack in het clubhuis aan de kapstok gehangen. Zoals ik al zei, het was gezellig, en het liep uit. Om een uur of half
twee besloot ik nog even verder te kijken en zei gedag. Op weg naar huis ging
ik vaak nog even naar café de Engelbewaarder voor een afzakkertje. Daar was
het ook gezellig, en tegen half vier stond ik eindelijk voor mijn deur.
KUT!! Ik was bij de BEAM vergeten mijn spijkerjack met mijn papieren EN mijn
sleutels mee te nemen! G*dgloeiende!! Snel naar de BEAM gebeld, misschien
was er nog iemand…
Niet dus. Dan maar door de zure appel heen bijten en mijn bovenburen gebeld. Die hadden ook sleutels van mij, om de poezen eten te geven, en dit
soort noodgevallen. Ze zouden er vast niet blij mee wezen. Op dat moment
stopte er een politieauto voor mij, waarvan de chauffeur naar aanleiding van
mijn grote groene jas snedig opmerkte: ‘Was machen Sie hier?’
Het laatste jaar was het nachtelijk verkeer in onze straat sterk toegenomen,
het cameratoezicht hield op de hoek op, dus de dealers, junkies en hoertjes
waren een stukje opgeschoven, zodat er nu in onze straat werd gedeald en
getippeld. Volgens sommigen werd er ook afgewerkt, maar die constatering
was mij nog bespaard gebleven. Daarom was er meer politietoezicht gekomen,
maar die waren makkelijk om de tuin te leiden. Wel was de straatverlichting
verbeterd, zodat de straat niet meer in een permanente schemering gehuld
was.
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Natuurlijk had ik even ad rem moeten antwoorden: ‘Ich bin zurück in die Heimat.’, maar dat zat er even niet in. Ik legde de agent uit dat ik mijn sleutels
ergens anders had laten liggen, waar ik er nu niet meer bij kon en dat ik iemand probeerde te bellen die mij binnen kon laten. Dat antwoord scheen voor
de man voldoende, zodat ik eraan toevoegde dat ik niet wist wat die mensen
in de rode auto op de invalidenparkeerplaats van mijn buurvrouw een paar
meter verderop aan het doen waren. De agent antwoordde: ‘Dat gaan we dan
maar even uitzoeken.’, en reed een paar meter verder.
Terwijl zij de foutparkeerders aan het doorlichten waren, probeerde ik iemand
te vinden die wellicht sleutels had. De buren reageerden niet, ook niet toen ik
op de bel ging leunen. Douwe, de tweede penningmeester van de club, ook
niet, en het nummer dat ik van Sima had gekregen voor noodgevallen bleek
inmiddels aan Marcanti Plaza te zijn toegewezen. Ik wist het even niet meer.
Vermoeidheid begon zijn tol te eisen. De hele nacht buiten wachten wilde ik
ook niet. Dan maar een hotel. Het splinternieuwe Amrath aan de overkant in
het Scheepvaartgebouw, tevens voormalig hoofdkantoor van het GVB, was nog
niet open, dus ik koos voor het Barbizon Palace, naast de Nicolaas-kerk, tegenover het CS. Niet het goedkoopste, wel het meest dichtbij. Ik zette mijn motor
voor de deur, hoes erover voor de zekerheid, (tenslotte was dit nog steeds de
kop van de Zeedijk) en aangebeld.
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Kerstcrypto

1. Stalfeest
2. Geen euro waard
3. Trojka
4. Je gooit je kont er tegen aan
5. Geest verruimde middelen?
6. Schaapherder
7. Wetenschappers uit Twente
8.Reclameverlichting?
9. Rij- trekdieren en vee
10. Jezus, Maria, Jozef, wijzen,
herders en engelen

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

Stuur je oplossing per e-mail naar het secretariaat en wellicht maak jij een
kans op een van de mooie prijzen uit onze clubwinkel.

Toen mijn biertje en
de wodka op waren
vond ik het tijd om
maar eens te gaan
slapen. Toen viel het
bizarre gebrek aan
gordijnen op: links en
rechts een stuk van
een meter, maar in
het midden? Niks.
Inmiddels was ik te
moe om te gaan reclameren, dus ik liet het
maar zo. De tv diende
ook als wekker, dus
de tv gezet en pitten.
De volgende dag door de tv gewekt en opgestaan. Kakken, douchen en aankleden, op tijd voor het ontbijtbuffet. De buffetportier vroeg of ik soldaat was,
en ik begreep niet hoe hij daar bij kwam, tot ik me realiseerde dat ik daar met
een lange groene jas, groene helm en camouflagebroek stond. Hij moest mijn
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Datum:
18,19 en 20 januari
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kamernummer weten, en ik zei: ‘551.’ Hij keek op zijn lijst en zei: ‘Die bestaat
niet.’ Ik liet hem mijn sleutelkaart zien, waar duidelijk 551 op stond en vertelde
dat ik laat was binnen gekomen, waarop ik een ontbijtrekening mocht ondertekenen en naar binnen. Tafeltje gezocht, spullen op een stoel gegooid en het
buffet afgeschuimd.

Locatie :
Camping de La Gileppe
Rue de La Gileppe 59
Jalhay

Ondanks dat ik laat was, was er van alles genoeg: crois-sants, broodjes, krentenbollen, diverse soorten gesneden brood, danish, fruitsala-de, musli, yoghurts, koffie thee, melk, karnemelk, vruchtensappen, diverse jams, hagelslag,
worst, kazen, noem maar op.

Telefoon:
0032 87 64 7022
WWW.LAGILEPPE.EU
Kosten ??
Vorige keer was ik ongeveer 15 euro kwijt aan het verblijf naast natuurlijk de
rekening van de Bar.
Volgens de website kloppen deze prijzen nog wel dus we zullen het zien. Individueel zelf af te rekenen met de campingbeheerder. UDCN regelt hiervoor
niets. Eten en drinken zijn binnen in de bar verkrijgbaar. In het dorp (ca. 2 km)
is een supermarkt en andere winkeltjes te vinden. Als je wilt overnachten op
de slaapzaal of een caravan huren moet dit zelf even regelen en contact opnemen met de beheerder. Het is zeker mogelijk maar (nog) niet geregeld.

Omdat ik wist dat dit me ook nog eens 25 euro ging kosten, tastte ik toe. Bovendien ging het buffet bijna dicht, dus liever mee verlegen dan om verlegen.
Pas toen het he-le buffet al was afgeruimd en schoongemaakt was ik als laatste klaar met eten.

Yum!
Zeer voldaan verkaste ik naar de lobby en probeerde Douwe weer te bellen.
Deze keer met succes, en hij beloofde over een half uurtje bij de BEAM te zijn.
Tijd om af te rekenen. Lang leve het plastic! De dames aan de balie reageerden verbaasd toen ik opmerkte dat voor dat geld er best gordijnen hadden
mogen zijn. ‘Alle kamers hebben gordijnen, meneer.’ Nou dan moesten ze
maar eens in 551 gaan kijken.
Toen ik buiten kwam lag er een half afgekloven kippenbout op mijn motor. Die
hoes was niet voor niets geweest. De Poolse bejaarden die voor het hotel op
hun bus naar Volendam stonden te wachten, stoven als een vlucht duiven op
de Dam uit elkaar toen ik mijn motor startte. Misschien kwam die jas hen bekend voor…. Op naar de BEAM, spijkerjack opgehaald en naar huis. Tegen
twee uur ’s middags was ik eindelijk thuis. Wat kan zo’n avondje uitlopen….
Oh ja, op de rekening van het Barbizon stond ook een post ‘toeristenbelasting’.
Toeristenbelasting! Terwijl ik om de hoek woon……

Frans de Wit.
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
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Wintertreffen Ardennen

Russische dranken
(Napitki)
Aan de Tartaarse overheersing in de dertiende en
veertiende eeuw heeft Rusland een van zijn bekendste symbolen te danken, de samowar.
Onderin deze van oorsprong koperen ketel zorgt
een met houtskool gevuld stoofje ervoor dat het
water in de ketel voortdurend blijft koken. Uit een
theepot, die op de ketel warm wordt gehouden, wordt een bodempje sterke
thee geschonken. Deze wordt aangevuld met heet water uit de samowar. In de
moderne samowar, die voornamelijk aan toeristen wordt verkocht, wordt het
water elektrisch aan de kook gebracht.
Thee is nog steeds een van de populairste dranken in Rusland (lees v.m. Sovjet Unie) en wordt vaak gecombineerd met iets zoets, bijvoorbeeld jam erin of
een schoteltje jam erbij. In het begin van de achttiende eeuw nam Peter de
Grote de gewoonte van het koffie drinken uit Holland mee terug naar Rusland.
Maar deze gewoonte is nooit in Rusland zo populair geworden als het drinken
van thee. Bij de maaltijden wordt veelal mineraalwater gedronken, dat vaak
uitstekend van kwaliteit is. Naast thee wordt ook kwas wel beschouwd als de
nationale drank in Rusland. Deze wat zoetige, licht alcoholisch drank geniet al
sinds de zestiende eeuw een grote populariteit en wordt op de dag van vandaag, op straat en in parken verkocht uit een soort container op wielen.
Een andere nationale drank, maar dan een sterke, is natuurlijk wodka. Een
glaasje wodka wordt bij voorkeur in één teug leeggedronken, direct gevold
door een slok limonade en een stuk augurk of brood “om te blussen” zoals de
Russen zeggen. Naast de pure wodka kent men ook anijswodka, muntwodka,
citroenwodka, sinaasappelwodka en peperwodka.

Nazdorowje!

Het komt er weer aan.
Ijspegels aan je oren, tenen
waarvan je het bestaan pas na
twee uur in een stoombad
weer beseft, snotpinnen uit je
neus tot aan de enkels en natuurlijk het overbekende WIJ
gevoel wat je overvalt op een
wintertreffen. Samen afzien in
de kou, modder heeft iets. Al
moet je het afzien zeker niet
te letterlijk nemen want met
de winters van de laatste jaren
in de herinnering lijkt het af en
toe warmer op het wintertreffen dan in het voorjaar of op
een zandpadentreffen. Een
beetje bikkel slaapt natuurlijk
buiten in zijn tentje, met een
extra slaapzak is het best uit
te houden en het geeft een
stukje extra inhoud aan zo’n
weekeinde. Afgelopen jaar was het wel een beetje een afknapper qua weersomstandigheden (+10 graden in de nacht) maar aan de andere kant was de
toerrit weer een juweeltje. Zeker omdat het vooraf lekker gestormd had was er
overal hout te vinden en kon het zomaar gebeuren dat de weg versperd werd
door een boom die we eerst uit de weg moesten ruimen. Hopelijk kunnen dit
jaar weer genieten van een mooi vriezend weekeinde met als het mag een
beetje sneeuw. Na een paar
sneeuwloze jaren die gelukkig
ook modderloos waren is het
nu weer wel eens tijd voor een
lekker stukje sneeuw Ook dit
jaar is de vaste plaats op de
vaste datum weer het doel
van onze reis.
Nog even voor de minder
doorgewinterde wintergangers.
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