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Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van januari tot januari. Voor mutaties, opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze secretaris.
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Van de voorzitter
Een poosje geleden kreeg ik van een sleutelclub waar ik lid van ben het ‘verzoek’
om de contributie voor 2008 te betalen. Drie maanden vóór het boekjaar kon je
nog opzeggen, die termijn was al verstreken. Een echt verzoek was het niet:
“Binnen 4 weken betalen of er kwam een verhoging van 5 euro bij, als je die niet
betaalde kwam er weer 10 euro bij en als je die niet betaalde kon je een deurwaarder op je stoep verwachten ”.
En dan bij ons, een vriendelijk verzoek om te betalen en de mogelijkheid om automatisch te betalen. Een herinnering met een vriendelijk verzoek om alsnog te
betalen. Nog een laatste Twin met herinnering en indien nodig een laatste persoonlijke herinnering.
Ja, zo doen wij dit en wij willen ook niet anders, we weten dat zaken wel eens
onbedoeld blijven liggen. Maar soms ook niet, buiten dat 21 leden opgezegd hebben (meestal omdat ze stopten met rijden op een Rus) zijn er 57 ‘leden’ die (nog)
niet betaald hebben en dus feitelijk geen lid meer zijn. Toch heel jammer dat zij
niet de moeite hebben genomen om op te zeggen of te reageren.
Dit brengt het aantal leden wat jaren rond de 300 is geweest terug op 218 leden
per 2008, dat is een stuk minder. Voorlopig heeft dit nog geen financiële consequenties voor de UDCN, we kunnen één en ander (nog) creatief oplossen.
Bij navraag bij andere clubs hoor
je bijna het zelfde verhaal, ook
daar is een terugloop in leden
zichtbaar. Als er voorlopige conclusies getrokken kunnen worden
uit de eerste reacties op de
enquête van de UDCN is het wel
dat de leden tevreden zijn over de
UDCN, daar zal het dus zeker niet
aan liggen.Feit is dat hedendaags
veel info via internet beschikbaar
is en dat ook de UDCN een open
boek is op dit gebied.
Het is ook regelmatig zo dat niet
leden hulp/adviezen vragen bij
bestuursleden en/of steunpunten.
Vermoedelijk bezoeken zij ook
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onze beurzen en raadplegen onze site en forum. Het is dan ook de tijd dat cd’s
gedownload worden, waarom betalen als het gratis ook te krijgen is.
Toch gaat er mijn inziens niets boven een blad als onze Twin en de gezelligheid
zoals die tijdens onze treffens te ervaren is. En wat moeten we zonder onze onderdelenbeurzen en de steun van onze steunpunten.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat er weer leden bij zullen komen en dat de
meeste (trouwe) leden lid zullen blijven. We zullen in ieder geval geen deurwaarders op jullie afsturen.
Met vriendelijke groet,

Huib Stiegelis
Van de redactie
Omdat Benno mij meestal voor is, is het nu eens aan mij om dit redactionele stukje te openen. Daar gaat ie dan!
Ik heb vorige week zaterdag met een behoorlijke griep het wintertreffen voor watjes achter mij gelaten. Ik heb het niet zo
snel koud en beschouw mijzelf niet als
watje, maar had het in de nacht van vrijdag op zaterdag toch behoorlijk te pakken
gekregen en lag rillend in mijn mandje. Ik
heb de toertocht nog meegemaakt en
zelfs het vaartochtje met de snelle boot
van de KNRM in Huizen, maar ben daarna
toch maar naar huis gereden.
Het griepvirus had toegeslagen!
Niet alleen op mij, maar zoals ik het zie
toch ook een beetje op ons mooie clubje.
Halverwege februari krijg ik van Luijt een
verontrustend mailtje met de mededeling
dat zeker 60 a 70 leden met het nieuwe
jaar zijn afgehaakt!

The Russian Twin
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Doen we iets niet goed?
Als bestuur zijn wij de afgelopen maanden behoorlijk met jullie bezig geweest.
Krijgt ieder lid wat hij/zij van onze club verwacht? Zitten we nog op de goede weg
of moeten er nieuwe activiteiten geïnitieerd worden? Een enquête werd op de site
geplaatst om eens te kijken wat jullie eigenlijk van de club vinden. Uit de eerste
30 a 40 reacties merken wij op dat we nog steeds op de goede weg zitten. Hoe
kan het dan dat zoveel leden het toch niet de moeite waard vinden om lid te blijven? Het schijnt een landelijke trend te zijn die zich ook bij andere motorclubs
voordoet. Waarom lid zijn van een club, als alle informatie die ik nodig heb ook zo
op het internet terug te vinden is. Als je iets wil weten bel je toch een steunpunt,
daar hoef ik toch geen lid te zijn!!!
Ons blad The Russian Twin wordt door het bestuur zeer serieus genomen. Elk lid
krijgt deze tenslotte vier keer per jaar op de deurmat. Derhalve bereiken we hier
dus elke clublid mee. Daarom ook gaat een groot gedeelte van het UDCN budget
naar onze periodiek en proberen wij een blad te maken met een grote verscheidenheid aan onderwerpen om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.
Wij hopen elke keer weer een leuk blad voor jullie te maken. Zo ook deze keer
met informatie over de treffens die geweest en komende zijn; Technische artikelen over toleranties en aandrijvingen, onze bekende columns als de Russische
keuken en Crypto en verder natuurlijk de oproep aan jullie allen om op te dagen
voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waar we jullie input graag willen
hebben. Kom dus allemaal naar Gemert voor de ALV. Voor de mensen die een
treffen te lang vindenl, ja mag natuurlijk ook alleen voor de toerrit en ALV langskomen. Meld het dan wel even aan de organisatie.
Als redactie van de Twin hebben we het ook op ons genomen om de enquête te
verwerken en de resultaten daarvan in pasklare brokken aan te bieden aan jullie,
de leden. Een aantal van die suggesties hebben we ook al opgepakt en op ons
genomen. Je zult op korte termijn gaan merken dat we bijv. de sleuteldagen
nieuw leven in gaan blazen en hebben we de clubwinkel voorzien van nieuwe artikelen. Dag-ritten stonden nooit op onze agenda. Door het bestuur wordt gekeken
of we deze nu regionaal kunnen uitvoeren. Ook gaan we proberen om de steunpunten wat beter te belichtten etc. etc. Geloof ons nu maar, we zijn heel blij met
de adviezen en opmerkingen die jullie ons geven en doen ons best om er gehoor
aan te geven.
Veel plezier met het lezen en tot het voorjaarstreffen !

Jos en Benno
Pagina 6

The Russian Twin

Nummer 71, maart 2008

Ural Dnepr Club Nederland

Oproepje
Mijn K750 wil graag nog een keer een oproep plaatsen aan alle zijklep rijders om
die machines van stal te halen of af te maken. Vooral de Russische types want die
Chinezen ziet zij genoeg en er moeten er toch voldoende russen zijn.
Over het algemeen is zij de enige Russische zijklepper die het op moet nemen
tegen alle kopkleppers en ze wil graag een groter front vormen.
Ieder treffen probeer ik haar weer moed in te spreken dat er vast wel een
aantal zijkleppers zullen zijn, maar is iedere keer toch weer teleur
gesteld.
Het enige waar zij dan toch weer vrolijk van wordt is, dat wij samen toch
menig kopklepper het nazien geven.
Dus mensen doe haar een plezier en kom naar de treffens.
Groeten,

Edward
Klarenbeek

The Russian Twin
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Agenda van de U.D.C.N. 2008
5 april
Eerste onderdelenbeurs van het jaar. Let op,
op zaterdag dit keer. Op de groenschool Helicon te Kesteren aan de industrieweg. Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur kunnen onderdelen en motoren verkocht en geruild worden.
30 april
Vorstelijk Oldtimer Treffen Buren. Meer informatie vindt u tevens op
www.oldtimertreffenburen.vip2.nl
2 mei - 4 mei 2008
Voorjaarstreffen in Brabant. We gaan in de buurt van Gemert een fantastisch
voorjaarstreffen beleven met natuurlijk de bijna verplichtte ALV. Meer hierover
vind je in de Twin.
23 mei - 25 mei 2008
weer het inmiddels bekende Oostbloktreffen. Een treffen voor bezitters van alle
motorfietsen van Oost-Europese herkomst, zoals MZ, Jawa, CZ, Ural, Dnepr,
Simson, Jupiter, WSK, Panonia, Voskhod, Emw, enz. www.seedykstertoer.nl .
20 juni - 22 juni 2008
zomertreffen UDCN te Friesland. In de buurt van St. Jacobieparochie zal het Zomertreffen plaatsvinden. Meer info volgt later.
zaterdag 23 augustus 2008
voor de 22e keer de Oldtimerdag Hattem (GLD).
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.
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Voorjaarstreffen 2-4 Mei 2008 in Brabant
De rit voert ons door enkele dorpen en de landelijke omgeving in het Peelgebied
rondom Uden. De noordkant wordt begrensd door de Maasdijk bij Reek en de
zuidkant leidt ons door Gemert waar we een bezoek zullen brengen aan het
Boerenbondsmuseum in de Gemertse dorpskern waar we kunnen proeven aan het
boerenleven rondom 1900. De route is ongeveer 80 tot 85 km hoofdzakelijk over
binnenwegen en er zijn twee onverharde stukken van ongeveer 1 km lang. Je
mag ook alleen voor de rit langskomen maar meld je dan wel even vooraf aan.
De Camping ’t Peelvenneke bevindt zich op de Peelweg 37a (In de buurt van
vliegbasis Volkel en de weg is plaatselijk ook wel bekend als Middenpeelweg).
Zoals de naam aangeeft is er een Peelven op het campingterrein. Het is een eenvoudige Camping en e.e.a is in opbouw. We zijn van harte welkom, maar de eigenaar drukte ons wel op het hart om voorzichtig te rijden op de camping, hij is
zuinig op zijn gras. (Dus NIET SPOLLEN!, noot red: OP het gas het achterwiel ingraven
in het zand)).
Omdat er wel eens commentaar geweest is op de BBQ (Niet iedereen heeft de
zelfde voorkeuren) wilden we voorstellen dat iedereen die mee wil doen zelf voor
zijn vlees of vis zorgt (er wordt aangemeerd bij een nog te bepalen supermarkt)
en dat wij dan zorgen voor de sausen, sla en stokbroden. Een echte Bring Your
Own bbq zoals dat ook wel heet.
Onderweg zullen we nog rond 14.00 uur een lunchgelegenheid bezoeken.
Deelnemers worden verzocht om zich uiterlijk woensdag 30 april op te geven met
opgave van aantal personen, voertuigen en deelname aan BBQ ivm logistiek, bij
bestuur, Jasper of mij(voorkeur op email).
Agenda:
Vrijdag aankomst met hopelijk een gezellig vuurtje in de avond om bij te praten.
Planning rit zaterdag :
11:00 vertrek van camping
11:15 tanken na ongeveer 10 km.(langs de route in Elsendorp)
11:30 vertrek
12:00 Boerenbondsmuseum Gemert
13:00 vertrek
14:00 lunch (ergens bij Schaik)
15:00 vertrek
16:00 winkelcentrum
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17:00 aankomst op camping
17:30 alg. vergadering
19:00 BBQ
Zondag vertrek in de loop van de dag. De kosten zullen ca. 15 euro per persoon
voor het weekeinde zijn. Voor het eten vragen we een bijdrage van 3 euro voor
de sausjes, salades, stokbrood en het vuur.
Hopelijk gaan we veel van jullie zien dit weekeinde in de Peel.
Mvg

The Russian Twin

Roy Piers (0492-363124) n.r.piers@hccnet.nl
Jasper Bijma (0642 346 531)
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Ideeën voor de clubwinkel
Tijdens Het Watjestreffen kon het me weer niet ontgaan. Wat we eigenlijk nog
missen in het assortiment van onze clubwinkel is een deugdelijke afsleep/aansleep
set. In mijn andere hobby, de Range Rover en offroad hoek is iedereen met zakken zware touwen, lieren en linten uitgerust. Toen ik vorige week in de ochtend
wat Duitse broeders amechtig hoorde rondgaan alsof ze een paar builen zware
shag hadden geïnhaleerd op de vroege morgen wist ik genoeg. Toen we ook tijdens de toerrit nog een touwtje nodig hadden wist ik het zeker.
In de clubwinkel moeten we speciaal voor hen maar het volgende product opnemen zodat ze een sleepje kunnen vragen aan de natuurlijk wel gewoon startende
Russische broeders en zusters. Dit keer mochten ze van geluk spreken dat Eugene
zijn tractieattributen bij had. Zijn lintje zal nu wel inmiddels versleten zijn denk ik
en dat zonder dat hij er zelf mee heeft kunnen spelen.
Ik weet zeker dat dit een item is wat gretig aftrek zou vinden in de clubwinkel van
onze club.
We willen toch allemaal wel iemand een sleepje geven met
zo’n mooi instrument.
Gerrit, doe er je voordeel mee.
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Bestuursvacature
Na het overlijden Van Ina de Groot werden we vorig jaar geconfronteerd binnen
het bestuur met het wegvallen van een waardevol bestuurslid. Voorlopig neemt
Eugène van Kuijvenhoven haar taken over. Dit in ieder geval tot de komende
Algemene Ledenvergadering. Hierna komt de functie dus beschikbaar.

Het bestuur roept leden die zich voor de club willen inzetten, en
de functie van Treffencoördinator (m/v) op zich willen nemen,
op om zich te melden .
Wat zoeken we :
Iemand die zin heeft om zich in te zetten voor de club en de functie van Treffen/
Evenementen coördinator of coördinatrice op zich te nemen.
Wat verwachten wij van je ?

•
•
•

Zin om de treffens en activiteiten in goede banen te leiden
Enige organisatorische kwaliteiten of in ieder geval de zin om zich deze
eigen te maken, het is allemaal niet echt spectaculair maar er zal toch een
hoop geregeld moeten worden per activiteit
Leden die een treffen willen organiseren met raad en daad terzijde staan

Wat krijg je er voor terug:

•
•

Natuurlijk ons vertrouwen en eeuwige dank omdat je deze taak op je wilt
nemen
Een stukje voldoening

Voel je jezelf geroepen om jezelf verkiesbaar te stellen voor deze functie in het
UDCN bestuur laat dit dan weten aan een van de bestuursleden via ons emailadres bestuur@udcn.nl of door een van ons telefonisch te benaderen voor meer
informatie.
Met vriendelijke groet,

Bestuur UDCN
Pagina 16
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De UDCN sleutelt door deze zomer.
Na lang afwachtten, beraadslagen en prakkiseren zijn we er toch uitgekomen. Het
lijkt ons als technische bestuursmensen/steunpunten leuk om onze kennis te delen met de leden. Om dit mogelijk te maken denken we aan een opzet waarbij we
kleinschalige sleuteldagen organiseren in het land. Op dit moment hebben we de
eerste reeds gepland staan op 8 maart.
Inschrijven via het hoofd Techniek Ruud Korpershoek. Bij je inschrijving kun je
opgeven wat voor onderwerpen je behoefte aan hebt. We zullen dan kijken of er
tijdens de sessies aandacht aan besteed kan worden. Het is niet onze bedoeling
om grootschalige revisies/restauraties te gaan doen in zo'n dagje maar een uitgebreide vorm van onderhoud is zeker mogelijk.
Ons idee is om 1-daagse sessies te houden van ca. 9:30 uur tot 16.00 uur.
Locaties verspreid door het land in kleine werkplaatsjes/werkplaatsen waar we
met een man of tien vijftien per keer samen kunnen prutsen aan onze motoren.
Op deze manier leren we elkaar beter kennen, de gezichten bij de namen worden
duidelijk en we steken er een hoop van op. Er is nl. niets leukers dan je eigen Rus
te onderhouden en lopend te houden en geloof ons nou maar; zo moeilijk is het
ook weer niet.
Afhankelijk van de locatie en tijd van de sleuteldagen hebben we een maximum
aantal deelnemers en we vragen een kleine vergoeding aan jullie voor Koffie, thee
en een koekje tussendoor. Het gaat puur om
kostendekkend bezig te
zijn met elkaar.
Op dit moment is de
eerste sleuteldag in
Heerde op 8 maart.
In het najaar volgt nog
een sessie in Brabant
(Zevenbergen)

The Russian Twin
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1e Onderdelenbeurs 2008
Binnenkort is het weer zover. De eerste onderdelenbeurs van dit jaar komt al
weer in zicht. Dit keer hebben we besloten om de onderdelenbeurs een keer op
een andere dag te houden. Omdat er vanuit onze leden geregeld gevraagd is om
de onderdelenbeurs op een andere dag dan zondag te houden hebben we dit keer
gekozen voor een zaterdagsessie.
Zaterdag 5 april is het zover en gaan we het bekende adres in Kesteren weer
gebruiken voor onze onderdelenbeurs.
Onderdelen, motoren, Russische parafernalia kunnen die dag van hand wisselen.
Of je de spullen nu als handelaar te koop zet of als liefhebber wil omruilen voor
iets anders maakt ons niet uit. Deze dag is er voor jullie om zoveel mogelijk spulletjes met elkaar uit te wisselen zodat er zoveel mogelijk Russische dames op de
weg kunnen verblijven. Binnen de locatie hebben we een ruime zaal tot onze beschikking en een aantal tafels waar de exposanten hun spullen op kwijt kunnen.
Als je tafels nodig hebt voor je spullen is het handig om dit op voorhand even te
regelen met iemand van het bestuur. Normaal is de afspraak vol is vol.
Nog even de gegevens:
Wat:
Onderdelenbeurs UDCN
Plaats:
Industrieweg 4 te Kesteren
Datum:
zaterdag 5 april 2008
Tijd
11.00 uur tot 15.00 uur

Tot Kesteren !
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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.

The Russian Twin
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Russische scheepsramp op het Gooimeer
HUIZEN. Zaterdagmiddag 16 februari rukte
tot verbazing van onze
lokale correspondent de
Huizer Reddingsbrigade
onverwacht uit met
twee schepen. Dit gebeurt alleen bij grote
calamiteiten. Voor zover
bekend was daarvan
geen melding geweest.
Toen de redders na 2
uur vermoeid en onder
de olie terugkwamen
weigerden zij elk commentaar. Ook de lokale autoriteiten gaven geen enkele informatie. Door
een bron binnen het Gemeentehuis bleek dat er in eerste instantie werd
gedacht aan een groep Russische terroristen.
Pas nu is gebleken dat zich die middag een bijna ramp heeft voorgedaan
met de tijdelijke pont op het Gooimeer.
Nadat een groep motorrijders met motoren uit
het Oostblok zich rond
drie uur ’s middags had
ingescheept vertrok de
pont naar de overzijde.
Vlak voor aankomst van
de pont werden de motoren weer gestart.
Dit leidde tot een rookontwikkeling die zelfs
door het KNMI is gesignaleerd.
Pagina 20
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De schipper van de veerpont verloor al
het zicht op zijn omgeving en ramde een
markeringspaal in het (geen)zicht van
de haven.
Gelukkig waren er een aantal leden van
het Huizer reddingstation van de KNRM
op de pont aanwezig. Zij alarmeerden
hun collega’s op het station via de mobiele telefoon in plaats van de normale
kanalen.
Dankzij hun deskundigheid kwam de
evacuatie snel op gang en konden alle
opvarenden worden gered.
De materiële schade is bescheiden.
De veerpont (die voorheen de verbinding bij de Distelweg verzorgde) was al
lang afgeschreven, Russische motoren zijn al jaren niet meer waard dan
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schrootwaarde.
Helaas zijn er ook
enkele BMW’s
verloren gegaan.
De milieugevolgen zijn echter
veel groter voor
het gebied.
Er liggen daar
enige duizenden
kilo’s verroest
ijzer, rubber en
allerlei exotische
oliesoorten op de
bodem van het Gooimeer. De verwachting is dat het Gooimeer deze zomer gesloten zal blijven voor waterrecreatie tot de sanering is afgerond.
De geschatte kosten bedragen ongeveer 3 miljoen Euro.

Roel de Glopper
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Cardanaandrijving
Zonder de tweetaktrijders onder ons voor het hoofd te stoten kan ik stellen dat
het merendeel van de Russian Twins binnen de club, voorzien is van de bekende
cardanaandrijving. Hoewel, bekend? Het is maar zeer de vraag hoe het zit met die
bekendheid. Dan bedoel ik niet direct hoe het spul in elkaar steekt, maar meer de
er achterliggende, wat bredere kennis. Dus maar even de boekenkast ingedoken
en met de opgedane kennis, hup, achter de laptop.
Cardanaandrijving komt voor bij alle
denkbare typen motorfietsen, zelfs bij
dwars-geplaatste vier– en zescilinders.
Hierbij een prijzige zaak omdat er immers dan tweemaal een haakse overbrenging gerealiseerd moet worden.
De eerste cardan-aandrijvingen kwamen
we dan ook tegen bij lijn-motoren.Voor
de boxers uit Rusland die de krukas ook
al in langsrichting hebben liggen scheelt
dat een slok op een wodka.
De voordelen zijn dan ook nogal groot:
weinig onderhoud, behalve af en toe olie
verversen, lange levensduur, zand en
regen hebben geen invloed op de goede
werking, lekker schoon en zoals gezegd,
vrijwel onderhoudsvrij.

Hoe zit zo'n cardanaandrijving eigenlijk
in elkaar?
Laten we bij de eenvoudigste beginnen, die waarbij zoals gezegd, de krukas in de
langsrichting ligt. Eigenlijk zou je dan direct naar het achterwiel kunnen met maar
een haakse overbrenging om het wiel aan te drijven. Zo maakte F.N. het in 1904.
er was geen achtervering en je kon de motor starten door hem aan te duwen.
Even iets tussendoor. De naam cardan gebruiken we voor de hele aandrijving
vanaf de versnellingsbak tot en met het achterwiel. Eigenlijk is dat niet juist. De
genoemde F.N. had een cardanaandrijving zonder cardan. Een cardan is eigenlijk
het kruisstuk in de overbrenging, waardoor het mogelijk wordt de aandrijfas een
knik te geven terwijl hij draait. De Italiaanse filosoof, arts en wiskundige Cardano

The Russian Twin

Pagina 23

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 71, maart 2008

heeft zo n 400 jaar geleden (!) een ophanging voor een kompas ontworpen. Daardoor bleef het kompas altijd horizontaal, hoe het schip ook bewoog. Een ring zat
met twee pennen aan het kompas, terwijl een tweede ring weer met twee pennen
aan de eerste ring vastzat, echter 90º verdraaid. Dit idee nu zit verwerkt in de
zogenaamde kruiskoppeling of cardan koppeling.
Maar goed, we gaan verder
met ons verhaal. De ontwikkeling stond niet stil en de motorfietsen werden voorzien van
een versnellingsbak en een
koppeling, waaruit vanuit stilstand kon worden weggereden. Ook de achterwielvering
werd ingevoerd om het comfort en de wegligging te verbeteren.
De cardanaandrijving groeide mee. Kruiskoppelingen waren in het begin moeilijk
te maken, dus werden er canvas-rubberschijven gebruikt. Die waren door de Engelsman Hardy bedacht. Zolang de bewegingen van het achterwiel klein waren,
bewoog de de aandrijfas maar over een kleine hoek en voldeed de Hardy-schijf
prima. Deze schijf dempte bovendien de
meeste aandrijfschokken. Vooral gas geven
en weer loslaten veroorzaken rukken in de
transmissie. Ook het schakelen met de wat
oudere motorfietsen was niet je dat. Grote
klappen waren er te horen, geldt nog steeds
voor onze Russen, in vergelijking met veel
moderne machines. Dit had ook te maken
met het feit dat de oudere koppelingen meer
op een soort aan-uitschakelaars leken dan op
een soepel koppelingsmechanisme. Omdat
de veerwegen groter werden en de over te
brengen krachten steeds groter, is de Hardyschijf bijna overal vervangen door een torsiestijve kruiskoppeling.

Schuiven is nodig!
Een ander onderdeel dat nodig werd toen de vering soepeler werd, was het
schuifstuk. Dat is niet alleen handig bij het demonteren van de gehele achterwiel-
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aandrijving. Door de kruiskoppeling zo dicht
mogelijk bij de versnellingsbak te houden, kan
de as waarop hij gemonteerd is, kort en daardoor stevig blijven. Het scharnierpunt van de
achtervork ligt , net als bij de meeste kettingaandrijvingen, iets achter de bak. Als het wiel
op en neer beweegt, moet de aandrijfas langer
en korter kunnen worden, vandaar dat schuifstuk. Meestal geeft men de de aandrijfas een
fijne of grove vertanding, in het Engels splines
(spr. Uit: splijnz) genoemd.
Hier schematisch hoe het dan bij onze Russische boxer werkt.
Maar wat hebben we nu? Een versnellingsbak
met een kruiskoppeling, en een as met een
schuifstuk. Is dat alles? Nee, want die eenvoudige kruiskoppeling doet gek bij het ronddraaien.
Hierover heeft al eens eerder in het verleden
een artikeltje in de Twin gestaan, maar het is
niet overbodig om dat nog eens dunnetjes
over te doen. De kruiskoppeling doet dus gek,
niet als hij gewoon rechtuit staat, maar wel als hij onder een hoek moet draaien,
geknikt dus. Als de aandrijfas naar beneden geknikt is, moet het halve kruisstuk,
de vork, die eraan vastzit, ook gelijkmatig netjes in de rondte draaien, en dat lukt
niet. Een deel van het ronddraaien gaat vlugger dan de rest. Dit verschil in snelheid wordt groter naarmate de hoek groter wordt. Dat betekent dat als de motor
mooi rondloopt een een vast toerental, het achterwiel sneller en langzamer draait,
dus niet gelijkmatig ronddraait. Dat kan natuurlijk niet. Wat is daar aan te doen?
Als eerste de knik zo klein mogelijk maken, dus het blok van voren iets hoger leggen. Dat is echter niet altijd mogelijk.
Wat moeten we dan? Een speciale kruiskoppeling. Er worden twee types gebruikt.
De eenvoudigste is twee kruisstukjes achter elkaar. Alleen het korte tussenstukje
draait dan niet eenparig rond zoals dat zo fraai heet. Dat komt als volgt tot stand:
de versnellingsbak met vork (in ons geval voorzien van ouderwetse Hardy-schijf)
loopt mooi eenparig rond. De tweede vork, en de tussenas met derde vork , niet;
maar de vierde vork, op de aandrijfas van het wiel, die draait wel weer mooi rond.
De dure, ingewikkelde versie, een dubbele kruiskoppeling in compacte vorm heet
een homokineet. Dat wil zoiets zeggen als "dezelfde snelheid".
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De grote Guzzi's hebben bijvoorbeeld zo'n homokineet in de aandrijving zitten. Bij
de Rus is het systeem wat minder compact zullen we maar zeggen, maar het principe is gelijk. Vooraan een kruiskoppeling in de vorm van een Hardy-schijf, achteraan een kruiskoppeling. Maar goed, we gaan nog verder, want we zijn er nog niet.
We hadden de versnellingsbak, de kruiskoppelingen, de aandrijfas, het schuifstuk.
Dan nu de haakse eindoverbrenging zelf. Ook wel eindreductie genoemd. Vroeger
werden daar gewone kegeltandwielen met rechte vertanding voor gebruikt. Vanwege geluidseisen en uit sterkteoverwegingen werden er betere tandvormen ontwikkeld met gebogen tanden. Deze tandvormen zijn zo bijzonder, dat er niet veel
fabrieken zijn die hiervoor de bewerkingsmachines leveren. Het kleine tandwiel
heet de pignon (spr. uit: pie-jon), het grote, in het wiel, het kroonwiel. Ze horen
onafscheidelijk bij elkaar en je mag ze niet per stuk verwisselen. Het pignon kan
meer of minder in de richting van de wielas afgesteld worden met behulp van
vulringen. Het kroonwiel kan (soms) meer of minder naar buiten gebracht worden. Dit afstellen is een zeer precies karweitje, zeker geen haastklusje even tussendoor. Als de tanden op het loopvlak geverfd worden, vroeger deden we dat
met Berlijns blauw, dan kun je het loopbeeld bekijken. De tanden moeten elkaar
mooi in het midden raken. Bovendien mag de tandspeling niet te groot of te klein
zijn.
Tips? Jazeker. Zorg voor de juiste olie, niet teveel en niet te weinig. Bij te weinig
wordt de boel te warm en bij te veel gaat de boel lekken en krijg je geoliede remvoeringen… Zorg dat de keerring goed ligt en de lekopening ook echt open is. Ook
de ventilatie in de vuldop moet open zijn. De kruiskoppeling houdt wel van wat
vet, de Hardy-schijf niet...en de bevestigingsbouten moet je regelmatig controleren op vastzitten.
Rij voorzichtig!

Gerrit
Nb. Voor dit artikeltje is o.a. dankbaar gebruik gemaakt van (gedeelten van) tekst en afbeeldingen van het Praktisch Motorfietsboek van de heer Paul Klaver. Hij was zo vriendelijk mij
hiervoor toestemming te geven.
Voor de wiskundigen onder ons, die echt het naadje van de kous willen weten: Kijk eens op
wikipedia onder CARDAN. Kun je gaan goochelen met goniometrie.
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
Piroshki
vegetarisch voorgerecht of lunchhap (goed voor 10
stuks)- 35 min. + 20 min. oventijd

•
•
•
•
•
•

300 g spitskoool, in reepjes
25 g boter
200 ml melk 1 tl suiker
5 eieren
1 pakje bladerdeeg ontdooid
½ zakje verse dille fijngesneden, maar gedroogd kan ook prima

Doe de spitskool in een bak, strooi er 1 eetlepel zout over en laat minimaal 15
minuten staan. Druk daarna de spitskool uit in een zeef of vergiet, knijp er zoveel
mogelijk vocht uit.
Verhit de boter en bak hierin de kool 1-2 minuten. Schenk de melk erbij, breng
aan de kook en laat 5-7 minuten zachtjes doorkoken, breng op smaak met (zout
en) peper en suiker. Giet de melk af en laat de spitskool afkoelen.
Kook 4 eieren in 7-8 minuten hard en snijd ze in kleine stukjes. Splits het andere
ei en klop het eigeel los (het eiwit wordt in dit recept niet gebruikt). Verwarm de
oven voor op 200°C.
Meng de spitskool met de fijngesneden eieren en de dille. Leg in het midden van
elk bladerdeeg lapje wat koolmengsel. Vouw het deeg dicht tot een flap en duw
de zijkanten goed dicht. Bestrijk de flappen met eigeel (met wat boter kan ook).
Bak de Piroshki’s 20 minuten in de oven. Kan zowel warm als koud gegeten worden.

Priejatnawa apjetieva!
(eet smakelijk)
The Russian Twin
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Oplossing Kerstcrypto (The Rusian Twin december 2007)
Hallo allemaal! We hebben een record aantal van drie inzendingen ontvangen.
Dus blijkt dat de Crypto's geen bladvulling zijn, maar een pure uitdaging,
net als het rijden op een Rus.
De woorden die wij zochten zijn:
1. Kerstmis, 2. Piek, 3. Arreslee, 4. Krib, 5. Wierook en Mirre, 6. Heiland,
7. Drie Wijzen, 8. Ster, 9. Os en de Ezel, 10. Kerstgedachte.
"Zier" "Kerststalletje" en "Weinacht" komen in het rijtje niet voor, formeel kunnen
wij deze inzendingen niet goedkeuren. Maar de jury heeft besloten om
in het kader van de Kerstgedachte de inzendingen van Peter en Siny Reuvers,
Clemy van v.d. Steen en Jo Bastings toch te honoreren. In overleg met de
clubwinkelier zal jullie de prijs worden toegezonden.

Luijt Postma
Nieuwe opgave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Waar volgens jou je banden aan moeten voldoen.
Klinkt tegenstrijdig, maar zit hoger dan de straat.
Waar je niet over moet raken om houvast te hebben.
Ledemaat om mee te dansen.
Niet leuk om langs de kant te moeten staan.
Vaak omdat het gewild is en soms door pech.
Erg kort door de bocht.
Afgesproken of toevallig.
Vieze mop als je met je span omslaat.
Over je wiel en voor je neus.
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Door : Klaas-jan Vlam

Het was me het weekendje wel. Vrijdag uit de nachtdienst gekomen, overdag
geslapen 15:30 op weg gegaan. Eerst naar Beverwijk om zoontje op te pikken van
school. Daarna onderweg nog een raampje voor op de bak gekocht.
Na wat verkeerd rijden begon het toch
wel erg laat te worden. De meeste benzinepompen waren al dicht en mijn olielampje begon in de bochten te branden.
Mijn vorige blok heeft nooit een spat olie
gebruikt dus ik had geen olie bij me.
Voorzichtig rijdend de snelweg op gegaan
in de hoop op een open benzinepomp. Na
zo'n 30 km was er eindelijk een pomp. Na
olie bijgevuld te hebben was de meeste
stress weer weg.
Goed dat ik meer in Jalhay geweest ben
want kaartlezen in donker is niet zo'n succes. Ik had een domdom mee maar de
stroomvoorziening lukte niet, wel erop
geknutseld maar niet getest.
Rond middernacht aangekomen, bijgelicht door Edward, gelijk tentjes bouwen en
binnen een laatste biertje pakken. De andere treffengangers waren net naar hun
mandje.
De volgende morgen
ontbijten en met z'n allen
naar de pomp in Jalhay.
Na het tanken elkaar in
het enthousiasme al snel
kwijtgeraakt zodat Roelof
+ zwager, Edward en
mijn persoontje+zoon
ons eigen rit zijn begonnen. Na een klein riviertje gepakt te hebben zijn
we uiteindelijk aangekomen in Ster.
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Daar wat gedronken en toen
we weggingen kwam net Mark
en zijn vader uit het bos. Roelof
en ik zijn toen het bos in gereden met de bedoeling weer
terug te keren en dan met z'n
allen verder.
Het terugkeren werd niets want
de weg naar de rivier was niet
in tegengestelde richting te
nemen ondanks verwoede pogingen van Roelof.
We zijn maar verder gereden
en via de normale weg terug
naar Ster.
Daar wat gegeten en toen met z'n allen verder. Mark had een prachtig pad gevonden richting moeras. Met vereende krachten ieders motor van het pad afgeduwd
het bos in om te keren. Daarna terug naar de bewoonde wereld.
Nog even naar boven gereden naar Baraque Michel en daar wat gedronken.

Op de camping aangekomen bleek Roel een boom achter zijn Chang Jiang gesleept te hebben voor het kampvuur. S'avonds met zijn allen binnen wat gedronken en gegeten. Daarna moest het vuur natuurlijk aan. Alles zeiknat en niet aan
te krijgen met benzine. Groep "oost" had weer een knallend treffen geregeld, een
beetje vuurwerk hoort erbij. T
oen kwam de "hoofdstoker" Hans de Putter bij het kampvuur, hij had met
"aanmaakblokjes" (plastic tuinstoelen) het kampvuur in no-time tot een hoogtepunt. Is de boom van Roel toch nog opgeraakt.
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Het begint wel een
beetje op het watjestreffen te lijken, steeds meer
caravan kampeerders.
Zondag de boel ingepakt
en binnendoor gezigzagd
richting Eindhoven. In
Eindhoven even doorgewarmd met een hapje en
koffie bij Roel en Lu en
gelijk zijn Chang Jiang
studio bezichtigd.
Over de A2 zijn Edward
en ik met Maarten nog
samen opgereden tot ''sHertogenbosch. Daarna zijn we ieder ons eigen weg gegaan en 21:00 uur uiteindelijk thuis gekomen. Het is mooi geweest, nu maar weer wachten op volgend
jaar, in goede gezondheid en hopelijk met een beetje sneeuw.
Groet,

The Russian Twin

Klaas-Jan
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Verkauf – Service – Ersatzteile
Ihr Spezialist für:

URAL

Chang Jiang

Gespanne und Motorräder

Gespanne u. Solomotorräder

Wir bieten: 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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Toleranties
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Door: Ruud Korpershoek

Onze Russische motoren staan nu eenmaal niet bekend om hun betrouwbaarheid.
Dat nemen we voor een deel voor lief, omdat we de materialen waarvan ze gemaakt zijn niet allemaal kunnen veranderen.
Een ding waar we wel vaak wat aan kunnen doen, zijn de toleranties. Bijvoorbeeld: als we een zuiger in een cilinder passen, dan mag deze niet een te grote
speling hebben, maar zeker niet te klein. Ik houd voor afkeur aan als de zuiger
meer dan 0.15 mm kleiner is dan de boring van de cilinder. Maar hij moet wel
minimaal 0.06 mm zuigerspeling hebben als je hem nieuw gaat gebruiken. Daarbij
is het ook raadzaam dat de cilinder lekker rond is.
Als de zuiger te ruim zit, kan dat erg rammelen en olie gaan gebruiken. Als de
zuigerspeling te krap is, zal de zuiger snel gaan klemmen. Bovendien, de zuigers
die we kopen zijn nog wel eens niet even zwaar. Dat zal tot gevolg hebben dat de
motor in meer of mindere mate zal trillen. Nu hebben we een voordeeltje met
onze Russen: de pistonpennen zij ook bijna nooit even zwaar, dus dan kan je met
een beetje wikken en wegen een setje zuigers plus piston pennen uitzoeken die
ten opzichte van elkaar 1 à 2 gram verschillen. Dan gaat het al goed.
Kleppen
Bij ons gaat er nog wel eens een klepgeleider kapot en dan hebben we een klepsteel speling van soms 1 a 2 mm, terwijl ik zelf graag niet meet heb dan 0.1
mm . Het gevolg daarvan is dan weer dat de klep niet goed in de zitting valt en
in sommige gevallen ook zijn warmte niet kwijt kan. Het gebeurt dan ook wel
eens, dat de klepschotels een eigen leven gaan leiden.
Ook is het het mooist als je raakvlak van de klep met de zetel niet breder is dan
1.5 mm. Dan dicht hij het mooiste af.
Het pistonpenlager
Die wil van fabriek af nog wel eens te krap zijn, met als gevolg dat de zuiger met
nogal wat kracht op een verkeerde manier tegen de zuigerwand aan wordt gedrukt wat dan weer voor overmatige slijtage zorgt.
Het pistonpenlager moet ongeveer 0.02 mm speling hebben, dan glijdt hij er lekker door, mits het goed geolied is.
Big-end lager
Het big-end van Ural mag geen speling hebben van buiten naar binnen. Hij mag
wel iets van voor naar achteren speling hebben. Bij een Dnepr mag je op het babbitlager met oliefilm geen voelbare speling hebben (0.02mm zal door de olie worden opgevuld). Als je wel speling voelt, is hij kapot.
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Hoofdlagers
Hoofdlagers mogen geen speling hebben en moeten soepel lopen. Dus als het lijkt
of er zand in zit is hij ook rijp voor de vuilnisbak
Oliepomp
De oliepomp van een Ural is al snel goed. Hij hoeft de olie alleen maar rond te
pompen en hoeft geen druk op te bouwen.
Bij Dnepr is het een heel ander verhaal. Daar is het belangrijk dat hij voldoende
druk opbouwt bij de lagerschaaltjes. Er mag dus tussen de tandwielen van de
oliepomp niet maar dan 0.05 mm speling zitten en in het huis mag hij ook niet
meer dan 0.05 mm ruimte hebben. Anders zal deze niet genoeg druk opbouwen.
Het overdrukveertje moet open gaan bij een bar of 5. Dit mag ook wel iets lager
zijn.
Vliegwiel
Het vliegwiel wil nog wel eens niet in balans liggen, wat trillingen tot gevolg heeft.
Ik heb een klein apparaatje gemaakt waarin ik een vliegwiel kan opspannen. Ik
heb wel een onbalans meegemaakt van bijna 30 gram. Met een paar grote gaten
op de plek waar het vliegwiel te zwaar was, is dat ook wel weer opgelost.
Ook moet je opletten dat de gaten in de koppelings-tussenplaten niet te ver zijn
uitgelubberd. Is dat wel het geval, dan zal je ze moeten vervangen. De splines
van de koppelingsplaten mogen ook niet meer speling hebben dan pakweg 0.2
mm. Hebben ze dat wel, dan kan de price-as makkelijk inslaan. Ook even kijken of
van het hart van de koppelingsplaat de klinknagels nog wel vast zitten. Ze willen
nog wel eens los komen.
Distributietandwielen
Als de speling te groot is tussen het krukastandwiel en het nokkenastandwiel, dan
zal deze flink rammelen. Deze speling liefst niet meer dan 0.1 millimeter houden.
Maar soms zijn de tandwielen niet goed op maat , dan kun je er weinig aan doen.
De speling tussen het nokkenastandwiel en dynamotandwiel kan je wel beïnvloeden. Die moet als de speling op zijn kleinst is net voelbaar zijn op de dynamo (het
nokkenastandwiel is nog al eens niet mooi rond).
Versnellingsbak
Eerst moeten alle lagers spelingvrij zijn en op de tanden van tandwielen mogen
geen platte kanten zitten als gevolg van slijtage. Als dat wel zo is, “zingt” je versnellingsbak harder dan een hardrock band (zelf meegemaakt er was niet mee te
rijden zonder oordoppen).
De speling tussen de tandwielen (niet op de tandflanken maar b.v. tussen eerste
en tweede versnellings tandwiel) mag dan liefst niet meer zijn dan 0.3 mm. Dan
blijft hij makkelijker in de versnelling zitten.
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Ook speling tussen schakelmof en schakelvork mag niet te groot zijn. Het mag
zeker niet blauw zijn van de hitte, want dan heeft hij aangelopen en is onthard
(als hij al gehard was).
Kruiskoppeling
Het kruiskoppelingetje moet spelingsvrij zijn en moet goed zijn opgesloten, zodat
hij niet kan schuiven.
Pignon-as
De pignonas moet goed vast zitten, dus uitvullen met sim ringen en lekker vast
meppen met de spie (een van de weinige keren dat ik een hamer gebruik).
De tandflankspeling tussen kroonwiel en pignonwiel zou minimaal 0.05 en maximaal 0.25 mm moeten zijn. Dat lukt vaak niet, maar is ook niet zo’n ramp. Er zit
dikke olie in en dat maakt veel goed.
Wiellager
Wiellagers moeten spelingvrij zijn. Op je spaken hoor je eigenlijk een melodietje
te kunnen spelen, alle spaken horen dezelfde klank te hebben als je er tegenaan
tikt (Helaas kan het vaak niet anders dan een wilde klankenkast worden met Russische velgen).
Balhoofdlagers
Balhoofdlagers moeten licht lopen en geen speling hebben (zitten vaak vol roest,
maar er zijn goede alternatieven voor, zoals een vervangings balhoofdlager van
BMW vóór 1970).
Dit is in het kort hoe ik kijk naar mijn Ural. Als ik hem onderhanden neem, is hij
redelijk betrouwbaar en ik ben er al een paar keer leuk mee op vakantie geweest;
vier maal naar Noorwegen en een keer naar Zwitserland. Zonder noemenswaardige problemen.

Ruud Korpershoek
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Brrrr, Koud !

Ural Dnepr Club Nederland

Door Rob Lebbink

Vrijdagmiddag 1 uur, klaar voor vertrek om zo te beginnen aan ons eerste treffen.
We informeerden vooraf wat we moesten meenemen op onze tocht. Dus start de
motor en we gaan op pad vanuit het warme zuiden richting Huizen.
De zon werkte goed mee om er een aangename rit van te kunnen maken. Via
allerlei binnenweggetjes, dijken en 3 veerpontjes zijn we om een uur of 6 in Huizen aangekomen. Het begon om een uur of 5, toen de zon verdween, al wat frisser te worden (dat mag gezegd worden want we gingen naar een Watjestreffen).
Even zoeken in Huizen waar we moeten zijn, Maar we werden hartelijk ontvangen
als zijnde de delegatie uit Baarle-Nassau. Motor afgeladen, slaapzak neergelegd
en al snel bleek dat we toch boodschappen hadden moeten doen.
Een eerste kennismakingsronde bracht ons ook binnen, waar de koffie lekker
warm was. Wat een geluk! Ruud stond friet (Patat) te bakken en we mochten
meedelen! Dat was een lekkere binnenkomer!
Het kampvuur werd al opgestookt en het was binnen de
kortste keren gezellig rond het
vuur. Wat een sociale mensen
zijn we toch. Iedereen deelde
met iedereen, de gehaktballen
gingen in het rond, zakken
nootjes, etc. Kortom hartstikke
gezellig.
De nacht viel toch koud uit, in
de Twin stond: “speciaal bestemd voor minder winterharde
figuren”. Het vroor dus in de
hutten (behalve bij de watjes
die een kachel meegebracht
hadden). Dus twee paar sokken
en verder wat warms aantrekken in je slaapzak was een
must.
De volgende morgen bleek hoe
koud het geweest was. Het ijs
stond op de motoren. Een goed
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ontbijt, even nog de ontsteking bijstellen en we kunnen weer op pad voor de toerrit. Deze bracht ons eerst naar de reddingsbrigade. Hier kregen we tekst en uitleg
over het reddingswerk (heel interessant), maar wat bij iedereen de meeste indruk
achterliet was toch wel het tochtje met de reddingsboot. Hij trok sneller op dan
een Ural, remde beter en ging bijna net zo hard.
Toen we hier vertrokken waren er 2 motoren die niet meer deden wat van ze verlangd werd. Bij Menko sloeg de versnellingsbak vast en Gerrit moest ook snel een
andere motor gaan halen.
De rit ging verder richting Almere, waar we een pauze hielden. Hapje eten
(lekkere vis) en verder wat boodschapjes doen voor vanavond. Hé, daar is een
Wibra! Die hebben vast lange onderbroeken voor in de slaapzak. Na een mooie
rit, komen we terug op de kampplaats en werd er nog flink wat nagepraat over
van alles en nog wat.

Ondertussen stond de erwtensoep al warm, samen met de appeltaart. Wie die
combinatie verzonnen heeft weet ik niet maar het smaakte wel. Zo werd het al
snel weer donker en moest de volgende stapel hout eraan geloven. Er vormde
zich een kring van 10 meter rond het vuur (af en toe wat groter). Er werd flink
hard gestookt, volgens mij is er 8 kub hout opgestookt in 2 avonden.
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En weer ging er van alles rond.
Allerlei rare drankjes en een
grote pan popcorn hoorde er
bij. Tijdens de avond werd de
uitwerking van de erwtensoep
al merkbaar. Er waren er genoeg die last hadden van Flatulentie (uitdrukking van Frans),
dat belooft wat voor vannacht.
Er werden volop moppen getapt en sterke verhalen verteld,
Ó wat was het weer gezellig.
Zelfs Sjaak wou niet naar huis
en die moest nog naar een
verjaardagsfeest. Ik heb het
wederom verrekte koud gehad
ondanks m’n lange onderbroek.
Ik werd de volgende morgen wakker, lijkwit met een flinke koppijn en NEE dit lag
niet aan het bier. Volgens sommigen lag dit aan een zuurstoftekort en een kwartiertje buiten zou me goed doen. Helaas! 2 paracetamollen werkten beter. Flink
ontbijten en een laatste praatje voor we weer onze eigen weg gingen.
Alles opladen, ijs van de tank en zadels afhalen en we waren weer vertrokken
richting Brabant. Onderweg kom je toch nog mensen tegen. Bij de pont in
Schoonhoven stond Huib ons op te wachten met een frietje in z’n hand en we zijn
gezamenlijk door de polder naar Dordt gereden. Het laatste stuk moesten we toch
echt alleen doen, maar we zijn grote jongens en geen watjes, dus dit lukt ons ook
wel.
Thuis gekomen, namen we een lekker warm bad en kwamen tot de conclusie dat
we het geweldig naar onze zin gehad hebben. Volgende keer proberen we er zeker weer bij te zijn (we weten nu wat we moeten meenemen). Iedereen bedankt
voor de medewerking aan een fantastisch weekend!

Rob en Eggie
(de Waldcorn boys, (uitdrukking van Sandra))
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4e OOSTBLOKTREFFEN,
Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 mei 2008 is er weer het inmiddels bekende
Oostbloktreffen. Een treffen voor bezitters van alle motorfietsen van OostEuropese herkomst, zoals MZ, Jawa, CZ, Ural, Dnepr, Simson, Jupiter, WSK, Panonia, Voskhod, Emw, enz.
Het Oostbloktreffen is een motortreffen voor liefhebbers van Oost-Europese motoren, maar je hoeft niet beslist op een Oostblokmotorfiets te komen, ook andere
excentrieke vehikels zijn welkom. Het gaat om het idee...gezelligheid staat voorop. Iedereen is welkom.
Het gaat hier om een gezellig semi-ongeorganiseerd treffen, geschikt voor de hele
familie. Zet je tentje op in de wei en geniet van de Friese rust en ruimte, frisse
lucht en weidse vergezichten gegarandeerd.
E.e.a. wordt gehouden op boerencamping de Seedykster toer. Op deze camping,
die gelegen is aan de waddenzeedijk, zijn onder andere speelvoorzieningen voor
de kinderen, een meer dan 30 meter hoge uitkijktoren en een tentoonstelling over
de "wereldberoemde" paarden die hier in 2006 uit de Waddenzee zijn gered.
Om enthousiast te worden: zie www.seedykstertoer.nl . De camping hanteert de
gangbare boerencampingtarieven, het kost je geen vermogen.
Op het programma staan (onder voorbehoud en bij voldoende animo)
een toertocht
barbecue
Opgeven niet nodig. Voor info: tweetakt.mz@gmail.com
Tot ziens!
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Steunpuntenlijst UDCN 2008

Om het overzicht te bewaren zijn de
buitenlandse steunpunten niet op de
kaart ingetekend, we hebben ze echter
wel !!
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