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Van de voorzitter
Als eerste, een ieder die ik nog niet gezien of gehoord heb, nog de beste wensen
voor het komende jaar. Het eerste (niet officiële) treffen in de Ardennen is al weer
achter de rug. Daar hebben ze ontdekt hoe diep een Rus in de blubber kan zakken, heel diep dus als je de foto’s op onze site bekijkt. Wat het komende watjes
treffen gaat brengen weten we nog niet, maar als de traditie klopt zal het er meer
winter zijn dan als tijdens het ‘echte’ wintertreffen in de Ardennen. Spectaculairder dan vorig jaar kan ik me niet voorstellen. Voor wie het zich nog herinnert (we
worden ouder) leken we meer op “Russische terroristen” (bron: Roel de Glopper,
zie Twin nr.71) toen we met vol motorornaat, bivakmutsen en zonnebrillen met
speedboten over het gooimeer voeren. Tja Luijt, wat kunnen we nu weer verwachten, worden we nu uit een vliegtuig geworpen? We zullen het zien.
Ook verder dit jaar staan nog de bekende seizoens treffens in het verschiet, maar
voor de liefhebbers heeft Derk Bos een mooi treffen rond Delfsail geregeld, zie
verder in de Twin.
Zoals jullie in de nieuwsbrief van januari 2009 hebben kunnen lezen gaat onze
clubwinkelbeheerder Gerrit B. er mee stoppen. We zoeken dus een mede bestuurslid M/V die altijd al een winkel aan huis heeft willen hebben, maar er niet
aan toe kwam. Grijp nu je kans, want je wordt er niet rijk van, maar wel gelukkig.
Bovendien kun je op deze manier ook mede sturing geven aan je favoriete club.
Als iemand interesse heeft laat dit het bestuur weten, de verkiezing is tijdens de
komende ALV (voorjaarstreffen).
Ik wil Gerrit alvast bedanken voor
het goede werk wat hij een aantal
jaren voor de club heeft gedaan en
wens hem veel plezier toe met zijn
nieuwe project.
Wie ik niet zie tijdens het
watjestreffen zie ik misschien wel
op Vehikel (6,7 en 8 maart), we
hebben daar weer een UDCN
stand! Daar staat de koffie klaar.
Tot zo ver,

Huib Stiegelis
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Van de redactie
Zo, daar zijn we weer. Voor de eerste keer dit jaar ontvang je hierbij de Russian
Twin. Een gedenkwaardig nummer dit keer want inmiddels zijn we aangeland bij
nummer 75. Na al vele jaren op ongeveer dezelfde manier de Twin gemaakt te
hebben begint het bij ons langzamerhand wel te kriebelen om eens iets grootscheeps te gaan veranderen. Hoe weten we nog niet maar we gaan wat veranderen in de nabije toekomst. Houd daarom je ogen open en je lidmaatschap actief
om dit vooral niet te missen.
Na het watjestreffen heb ik besloten om wat achterstallig onderhoud aan de motor uit te voeren, het weekeinde heb ik gered maar met een uitgevallen vrijstand,
een klapperende aandrijflijn, een zwaaiende kilometerteller en doorgeslagen voorschokbrekers kondigden de reparaties zich al snel weer aan. Wanneer is het kreng
nou eens betrouwbaar vraag je jezelf
wel eens af, je moet
bijna wel een masochist zijn om dit leuk
te blijven vinden. Aan
de andere kant heb ik
eind vorig jaar en
begin dit jaar weer
volop genoten van
het spelen en rijden
met het span. Het
spelen in de sneeuw
op de harde bospaden is vreselijk leuk
maar slopend voor
het materieel.
Even sleutelen dus en hopelijk is Olga dan weer paraat voor het voorjaarstreffen.
Zo niet, is er altijd nog haar betrouwbare Duitse stiefzus Helga die gewoon
plichtsgetrouw haar diensten zal vervullen wanneer dit nodig mocht blijken.
Van mijn (Jos) aangekondigde vreemdgaan is nog niets terecht gekomen. Tijdens
het watjestreffen is mijn Russen hart weer begonnen met kloppen. Ik begin zowaar weer te denken aan het opknappen van het groene monster, wat volgens de
kenners niet zoveel werk is. Ik was het even zat met het ding.
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Op het watjestreffen heb ik een
mooie oplossing gezien voor de remmerij. Een Engelse bezoeker op het
treffen had een trommelrem van een
oude Ford Escort in de schommelarm
gemonteerd. Het geheel functioneerde uitstekend. Misschien moet ik
Ruud eens lief aankijken. Het was
overigens weer een fantastisch treffen
daar in Huizen. Eentje die na zes jaar
echt vast op de agenda is komen te
staan.
Dit nummer weer de nodige aankondigingen voor de treffens to be, een
bezoekverslag aan onze zuiderburen,
technisch geneuzel over zwaaiende
tellers en nog veel meer. Veel plezier
alvast met het lezen en daar is hij
weer, stuur alsjeblieft kopij aan ons
op. De ladekast is leeg, de post omgekeerd en meer dan dit is er echt
even niet meer te vinden. Leef je dus
vooral uit met leuke stukjes, verhalen,
reisverslagen, technische tips, familiefoto's noem maar op.
Dit keer bijzondere dank aan de familie van der Steen voor de mooie kleurplaten
die we mochten ontvangen. Ik vind het jammer dat niet meer leden de moeite
hebben genomen om hun kleurplaat al dan niet met vette vingers in te leveren bij
ons.
Zo langzamerhand gaan we als U.D.C.N. voorbereiden op ons volgende jubileum.
In 2010 bestaat de club 20, ja twintig, jaar en dat mag gevierd worden. Als bestuur zijn we al druk bezig met allerlei ideeën vorm te laten krijgen in ons hoofd
maar als trouw lid mogen jullie daar natuurlijk ook aan meehelpen. Heb je nog
leuke plannen om het jubileum extra glans te geven laat het ons weten.
Jullie redactie:

Jos en Benno
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Over de Grens,

door: Benno van Ham

Dichtbij voor mij, maar misschien wat verder af voor de meesten, zit er nog een
groep Russenliefhebbers in het buitenland verstopt. In België zit de VMC/ Ural
Dnepr. Een clubje gelijkgestemden wat spontaan volgens mij ontstaan is als een
web-clubje en uitgegroeid tot een volwaardige club. Dit clubje mensen vindt het
leuk om met elkaar op te trekken, met Russen te spelen en zomaar wat rond te
rijden, een beetje net zoals de UDCN dus.
Laatst was er weer eens een technische dag van de VMC en dit keer erg dichtbij
voor mij, in Brecht, net over de grens. Ik had al langer zin om eens een kijkje te
nemen bij onze zuiderburen en dit was een goede gelegenheid. Zaterdag de motor aangeslingerd en met goede moed vertrokken naar Brecht. Langs mooie binnendoor weggetjes ben ik afgezakt naar Brecht om daar een redelijk grote groep
aanwezigen aan te treffen. Gelukkig meteen al een paar bekende gezichten in de
groep, dat praat gemakkelijker.

Met Mark, Jacques en Jo even staan praten en langzaamaan werd de groep
steeds groter. Het aantal motorrijders was beperkt vandaag maar ja, het was ook
een sleuteldag en natuurlijk hebben ze hier ook wel eens een beetje last van
pech, slecht weer, geen zin of een te grote afstand.

7

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 75, maart 2008

Na wat gezellig op en neer gebabbel moest er dan toch gesleuteld gaan worden,
Paul offerde zijn Dnepr op om door Mark onderhanden te laten nemen en CCCPbike liet zien hoe de Colourtune bougies gebruikt kunnen worden om het mengsel
van de motor af te stellen. Zoals wel vaker gebeurd op een sleuteldag wordt er
meer gekletst dan gesleuteld maar gelukkig was het ook blijkbaar niet echt noodzakelijk om veel te sleutelen.
Ik heb op mijn gemakje de tijd genomen om met een aantal mensen te babbelen
over de Russenhobby in Vlaanderen. Gelukkig gaat het daar net zoals bij ons.
Vooral gemoedelijk blijven en accepteren dat de dingen niet perfect zijn. Rustig
rijden en veel genieten van de rariteit die Rus heet. Wat me opviel was dat veel
aanwezigen aan kwamen zetten met kratten en flessen eigen brouwsels. Dat doen
wij toch iets anders, misschien is dit wel een goede aanvulling op onze sleuteldagen (met overnachting achteraf dan wel). De diverse brouwsels zijn uitvoerig beproefd, getest en besproken door de aanwezigen.
Aan het einde van de middag moest ik wat eerder weg omdat ik nog verplichtingen had in Zevenbergen terwijl de gehele groep samen een warm bordje soep
ging eten en wat nababbelen.
Voor mij was het een leuke kennismaking met onze zuiderburen en ik heb nu ook
op een aantal avatars een echt gezicht kunnen plakken,
VMC bedankt en kom maar eens een keertje bij ons een retourbezoekje afleggen,
van de zomer zitten we bv. in Alphen, dat is vlak bij voor een aantal van jullie !!
Groet,

Benno
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OOSTBLOKTREFFEN

Van vrijdag 22 tm zondag 24 mei 2009 is er 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.
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 semiongeorganiseerd 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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Voorjaarstreffen West-Nederland
Tussen Oud-Karspel en De Noord naast kassen en een grote vijver in de
Zuid-Scharwouder polder ligt de locatie van het voorjaarstreffen.
We zijn te gast bij de caravanstalling van Walter en Karina die hun terrein beschikbaar stellen voor ons treffen. De sanitaire voorzieningen zijn beperkt, voor
een bad zul je in de vijver moeten duiken.
Campers zijn welkom, maar wel graag bij opgave melden.
Het programma is als vanouds:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Aankomst
Toertocht met museumbezoek en ’s avonds de bekende barbecue
Waarbij iedereen zelf voor vlees zorgt en de omlijstende salades en
stokbrood door ons worden verzorgd. Start toerrit om 11.00 uur.
Vertrek

Ook de kosten zijn als vanouds en zullen tussen de € 15,00 en € 20,00 per persoon per weekend liggen. Het maakt dus niet uit of je één of twee nachten blijft
het is een vast bedrag per weekend.
Dit bedrag hoeft niet betaald te worden als alleen de toertocht wordt gereden.
Kinderen zijn gratis.
Voor de vrijdag zal iedereen zelf iets moeten regelen. Er zijn supermarkten, restaurants, snackbar, Chinees of pizzeria binnen een straal van 3 kilometer.
Uiteraard is er ook een kampvuur.
Adres:
Schoutenbosweg 13
1704 PM Heerhugowaard
Opgave bij:
Klaas Jan Vlam
0226-316173
kj.vlam@quicknet.nl
Kom je met een camper, meld dit bij je opgave
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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam:
Hans van Veller
Leeftijd:
56
Gezinssamenstelling: Getrouwd met Lea, + 4 kids
waarvan er twee nog thuis wonen
Beroep:
manager GGZ
Motorpark: MT 16, Sportster, Liberator en een
BMW/Hollandia
Lid van de
UDCN sinds: 2004

Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
In 2004 stond ik op Vehikel met wat onderdelen die ik over had. Tegenover mij
was een stand van de UDCN. Gedurende dat weekend werd mijn aandacht steeds
meer naar die stand getrokken. Ik had nog nooit zo’n verzameling mafketels bij
elkaar gezien.
Die zondag ben ik lid geworden hoewel ik mij 20 jaar daarvoor heilig had voorgenomen nooit meer een sleutel aan zo’n Russisch kreng te zetten. (Mijn broer had
er een en die riep regelmatig mijn hulp in als hij weer eens ten einde raad was )
Wat is de beste herinnering aan je span?
Toen na een dag wanhopig sleutelen (zie de vorige Twin) samen met Klaas-Jan en
Maarten, het Kl……ding eindelijk fatsoenlijk liep en Klaas-Jan mij na een proefrit
toevertrouwde dat ie eigenlijk meer power had dan de MT 16 van hem.
Wat is de slechtste herinnering aan je span?
Ik denk dat ik daaruit onmogelijk een selectie kan maken. De menselijke geest
kan slechts in beperkte mate onheil aan. Je filtert a.h.w. de narigheid weg, en dat
is maar goed ook. Als het gemiddelde UDCN-lid niet ruim was toebedeeld met
deze eigenschap dan bestond de club voor grootste deel uit een stel moordende
psychopaten.
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Wat is de mooiste anekdote
die jij kent over een Ural,
Dnepr, Chiang Jang o.i.d.?
Dat Henk en grote Gerrit met
hun haveloze spannen zonder
enig probleem de trip naar Engeland doorstonden ( dan voel
ik me zo’n mietje met m’n
BMW )
Heb je nog andere hobby’s?
Ik ben nog behoorlijk actief in
de muziek en zeilen behoort
ook tot mijn favoriete bezigheden.
Wat was het beste treffen
ooit?
De laatste Engeland trip, een
combinatie van goed gezelschap, prachtig weer en een
fantastisch vakantie land.
Welke motor uit het UDCNbestand vind jij het meest
bijzonder en waarom?
Ik kan daar geen keuze uit maken. Ik vind iedere rijdende Rus
bijzonder en dat is sowieso een motorfiets met een verhaal, dat zeer waarschijnlijk de moeite waard is om het een keer op te schrijven.
Wat is de beste motortip die je hebt?
De thuisblijvers hebben altijd ongelijk.
De ultieme vraag voor Hans van Luijt:
Waar heb jij je culinaire opleiding gehad Ik begrijp dat dit een teleurstelling voor
Luijt is en dat ik hierdoor van mijn voetstuk val: geen enkele opleiding op dat gebied. Ik ben autodidact. Met een goede combinatie van Bourgondisme en organisatorisch vermogen kom je een heel eind in de culinaire wereld.
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Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Voor Klaas-Jan. Het is mij opgevallen, dat Klaas-Jan over een bijzondere eigenschap beschikt. Hoe slechter de kwaliteit en/of het ontwerp van een van de onderdelen van onze motorfietsen is, (het betreffende onderdeel heeft dan meestal
de geest gegeven) hoe harder Klaas-Jan gaat lachen.
Deze emotie is niet gespeeld maar echt. Daar kan ik mijn handen voor in het vuur
steken want ik zit in het ‘vak’ . Deze eigenschap zou ik dolgraag willen leren en
mijn ultieme vraag aan Klaas-Jan luidt dus:
waar heb je dat geleerd, heb je daar een cursus voor gedaan, ben je besmet met
een virus, (dan wil ik graag met je zoenen) of is het op een andere manier overdraagbaar ?

Hans van Veller
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Altes elefantentreffen, fotos
Van Henk van der Ham hebben we nog een paar foto’s ontvangen van het Altes
elefantentreffen.
Henk vond ons watjestreffen maar voor watjes en besloot een deurtje verder te
gaan.
Zie de foto’s voor een indruk. (volgende keer moeten wij ook maar een sneeuw
kanon huren, staat toch beter op de foto’s).
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door : René Lems

Per januari 2009 ben ik, René Lems, lid geworden van UDCN.
Het leek mij een leuk idee om deel te nemen aan het “watjestreffen” op de
Woensberg te Blaricum.
Vrijdag de 13e belooft niet veel goeds, maar na een uurtje rijden kwam ik aan op
de camping.
Luijt was al aanwezig en
verwelkomde mij hartelijk met een heerlijk bakkie koffie gezet op zijn
petroleumbrander van
oerdegelijke Duitse kwaliteit.
Langzaam aan druppelde
de camping vol met allerlei Russische, Duitse en
ook zelfs een Amerikaanse motor.
Iedereen zocht zijn plekje in één van de blokhutten, en er werd flink wat afgepraat over de motoren.
De gezelligheid, de gemoedelijkheid hierbij viel mij direct op.
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We kregen ook bezoek van een
Engelsman uit Manchester (Philip)
en zijn Russische vriendin, waarvan haar naam mij nu even niet
meer te binnen schiet.
In de avond werd het kampvuur
aangestoken. Heerlijk warm en
onder het genot van menige
drankjes steeds gezelliger.
Op zaterdagochtend stond de
koffie en het ontbijt al klaar in het
kamphuis. Prima verzorgd door
de catering.
Uiteindelijk om 11.15 uur met stralende zon vertrokken voor de toertocht.
Deze tocht voerde ons door het mooie “Gooi” van
Blaricum naar Soestdijk, waar we bij Juliana voor het
hek zijn gestopt.
De tocht werd vervolgens voortgezet via binnenwegen naar Soest.

Daar werd een rondleiding
gegeven in een hele mooie
stellingkorenmolen “de
Windhond” die in
2008 is herbouwd, na in
1930 te zijn afgebroken.
Met het nodige sponsorgeld
stond er weer een prachtige
historische stellingmolen.
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MAAK UW RUSSISCHE MOTOR BETROUWBAAR MET …
•
•
•

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

of bellen/faxen op 0032(0)15/52.02.48 (tussen 19h en 22h)
Verzending van onderdelen mogelijk.
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Tijdens de rondleiding werd er door een vrijwilliger die de rondleiding verzorgde
uitgebreid verteld over het molenaarsvak uit vervlogen tijden. Er werd uitleg gegeven over het draaien van de wieken en zo uiteindelijk het malen van het koren,
ook wel “armeluistarwe” genoemd.
Van oudsher is de grond rondom de molen arm van structuur. Op deze zandgronden kon alleen maar koren worden verbouwd.
Na het bezoek aan de molen werd de
tocht weer voortgezet en een stop gemaakt bij een snackbar onderweg om
de inwendige mens weer te bevredigen.
Hierna weer richting Blaricum gereden
en linksaf geslagen naar AH of rechtsaf
geslagen naar De Woensberg.

Om 17.30 uur werd er door de catering heerlijke boerenkool met worst en als
toetje warme appelgebak gebracht. Heerlijk gegeten.
Natuurlijk werd ook deze avond het kampvuur weer ontstoken, en werd het haast
nog gezelliger als de vrijdagavond. Serieuze gesprekken werden afgewisseld door
grappen en gezang.
Frans zong iets over het verschil tussen de vrouwen en zijn moeder. Geweldig!
Tot in de kleine uurtjes bij het vuur gezeten en
dan de koude slaapzak weer in.
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Zondag weer een heerlijk ontbijtje en hierna de spullen ingepakt.
Net als iedereen gekomen was druppelde de camping langzaam leeg en was er
een einde gekomen aan een geweldig weekend.
Voor herhaling vatbaar dus. Tot een volgend treffen.
Groeten,

René Lems
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Russische Zalmsalade
Hoofdgerecht, 8 personen
Bereidingstijd 25 minuten
Ingrediënten
25 gram boter
600 gram verse zalmfilet
3 el citroensap
8 kleine eieren
125 ml zure room
5 el mayonaise
2 rode uien, heel fijn gesnipperd
3 el dille, fijngesneden
1 komkommer
Bereiden
Smelt de boter in een hapjespan. Leg de zalm erin en strooi er peper & zout
over. Schenk het citroensap erover en laat de zalm afgedekt in 10 - 12 minuten
zachtjes gaar worden. Laat de zalm afkoelen.
Kook de eieren in 6 - 8 minuten bijna hard. Roer in een kom de zure room met
de mayonaise en zout en peper naar smaak tot en sausje. Verdeel in een andere
kom de zalm met een vork in kleine stukjes. Schep driekwart van de ui en dille
en de helft van het sausje erdoor.
Schaaf de komkommer met een kaasschaaf in in de lengte in plakken en leg ze
op een platte schaal. Schep de salade erop en strooi de rest van de ui en dille
erover.
Pel de eieren, halveer ze en leg ze met de bolle kant onder in een cirkel op de
salade. Verdun de rest van het sausje met 1 - 2 eetlepels water en schep wat
van de saus over elk ei. Bestrooi met wat peper.
Bronvermelding
Allerhande
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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
Pagina 26

Parkeren met de motor
We kennen allemaal het dilemma (of niet) waar we wel of niet mogen
parkeren met de motor. Genoeg vragen om het eens na te vragen bij het
erkende kennisinstituut in Nederland hiervoor. De politie zelf. Motorvoertuigen dienen gebruik te maken van de rijbaan (zie artikel 10 Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Het is dus (formeel) niet toegestaan om een motorfiets te parkeren op het trottoir.
Er is geen artikel dat het parkeren van een motorfiets langs de
weg verbied (of het zou buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg moeten zijn). Ook is het toegestaan om een motorfiets
in een parkeervak te parkeren. Sommige gemeenten die parkeergelden heffen hebben in de plaatselijke verordening staan dat op
betaald parkeerplaatsen (dat kunnen parkeervakken zijn) alleen motorvoertuigen met meer dan twee wielen mogen staan. Vaak aangeduid met
dit bord. Feitelijk wordt er niet fanatiek opgetreden tegen op het trottoir
geparkeerde motorfietsen, behoudens uiteraard in die gevallen dat het
aldaar parkeren overlast veroorzaakt.
Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve
op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven
of plaatsen die zijn voorzien van een blauw streep. Op plaatsen die
zijn voorzien van een blauwe streep, is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan, indien het
motorvoertuig overeenkomstig het door Onze Minister bepaalde is voorzien van een duidelijke zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat
aangegeven waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur niet is verstreken. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, geldt het tweede lid slechts gedurende die dagen of uren. Een gewone motorfiets mag in de blauwe zone geparkeerd worden zonder parkeerschijf. Echter een motor met zijspan (meer dan twee wielen) moet
wel een parkeerschijf gebruiken.
Op bekende toeristische plaatsen die een hoge aantrekkingskracht hebben voor motorrijders (zoals de boulevard in Scheveningen) en massaal
parkeren wel overlast veroorzaakt, wordt dan
wel repressief opgetreden.
De sanctie is echter 50 euro.
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Onderdelenbeurs Kesteren 4 april 2009
De eerste onderdelenbeurs voor 2009 is ook weer bekend. Zoals ieder jaar gaan
we weer op de gebruikelijke locatie de onderdelenbeurs hebben. Voor ons allemaal de mogelijkheid om de voorraad aan spulletjes, reserveonderdelen en gimmicks op de kop te tikken. Voor hen die geen spullen nodig hebben is het natuurlijk ook het moment om eens lekker bij te praten met elkaar. Voor een groot deel
van onze leden wordt deze beurs gebruikt als een opwarmertje voor het seizoen
en als begin van het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen we dan ook dit keer weer veel
mensen verwachtten. 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:
Plaats:
Datum:
Tijd:
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Onderdelenbeurs UDCN
Industrieweg 4 te Kesteren
zaterdag 4 april 2009
11.00 uur tot 15.00 uur

Moto-crypto
Oplossing van de motocrypto RT 74,
december 2008.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kort door de bocht
asdruk
balhoofd
helm
valbeugel
sissybar
contactpunt
benzineleiding
driesprong
es bocht

We hebben twee inzendingen ontvangen.
Helaas voor Siny en Peter, kunnen wij “bakbeugel” niet goedkeuren en gaan onze
felicitaties uit naar Clemy en Nicolai.
Nieuwe opgave.
-Plaat van de helft van Laurel?
-Werkt hij simultaan?
-Wegdek voor een stuntrijder.
-Schoenzool.
-Leidt die over de begraafplaats?
-Je keuze valt op dit snoepje.
-Smaak van autodrop.
-Zet hier graag zijn tanden in.
-Onderdruk van deze etter.
-Pech in de keuken.

.a..y…i..
…a.e.aa.
..ei.e.a.d
.oo…a.
.oo..o.e..e.e.
.oo..a..
.e.e..ou.
.e..i..
.ui.e.
.a..e.

Je oplossing zo spoedig mogelijk opsturen naar het secretariaat voor een fantastische prijs. secretaris@udcn.nl
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Agenda van de U.D.C.N. 2008-2009
6,7 en 8 maart 2009
Vehikelbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht met aanwezigheid van de U.D.C.N. stand. Kom gezellig even langs, een
bakkie doen of zomaar even bijpraten.
4 april 2009 / 1 November 2009
Onderdelenbeurzen U.D.C.N. Ook in 2009 weer in Kesteren, een op zaterdag, een
op zondag.
15 maart 2009
Moto Retro Leuven. Openingsuren: 10u – 17u . Internationale klassiekerbeurs.
Locatie: Brabanthal te Haasrode; Afrit 23 Haasrode op de E-40 : dit is de autosnelweg Brussel – Luik. GPS: Brabantlaan 1 – 3001 Leuven
24,25 en 26 april 2009
Voorjaarstreffen UDCN met de Algemene LedenVergadering. In het noordwesten
van Nederland
22 t/m zondag 24 mei 2009
Oostbloktreffen. Een treffen voor bezitters van alle motorfietsen van OostEuropese herkomst, zoals MZ, Jawa, CZ, Ural, Dnepr, Simson, Jupiter, WSK, Panonia, Voskhod, Emw, enz. zie www.seedykstertoer.nl. Opgeven niet nodig. Voor
info: tweetakt.mz@gmail.com Tot ziens!
19,20 en 21 juni 2009
Zomertreffen U.D.C.N. In het mooie Noord-Brabant
22 t/m 26 augustus 2009
Delfsail in het noordelijk gelegen Delfzijl. Derk Bos heeft weer een mooi plaatsje
gevonden waar we kunnen kamperen, zie deze twin voor meer info.
18,19,20 September 2009
Najaarstreffen van de U.D.C.N. in een van de Noordoostelijke provincies van Nederland.
Verder verspreid over het jaar zullen nog meerdere sleuteldagen gehouden worden. Kijk voor actuele informatie daarover op de website
WWW.UDCN.NL
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Zomertreffen 19,20 en 21 juni 2009
Alvast een beetje een vroege introductie zodat we allemaal op tijd onze
agenda’s kunnen inruimen. Ons zomertreffen dit jaar gaat plaatsvinden in
een van de mooiste zuidelijke provincies van Nederland, Noord-Brabant.
Hier gaan we proberen jullie wat mee te geven van het leven in het Bourgondische land. Om gemoedelijk te beginnen hebben we een mooie locatie gevonden in Alphen op natuurcamping ‘De Hoevens’. Voor sommigen
onder jullie al bekend voor anderen een mooi moment om te leren kennen.
De Hoevens is een mooi uitvalspunt voor tochtjes in de omgeving. Omdat
er zoveel te zien en te doen is EN omdat we willen proberen het jullie allemaal zo goed mogelijk naar de zin te maken hebben we als ‘organisatie’
besloten om twee toerritten te maken. Voor de liefhebbers is er vrijdag in
de vroege avond (vanaf een uurtje of zeven) een zandhappertjesrit door
de bossen en paden in deze landelijke omgeving. Het wordt geen hardcore modderrit, maar wel een ritje waarbij we proberen zoveel mogelijk
zandpaden aan te doen. Omdat niet iedereen daarvan gediend is zullen
we de toerrit op zaterdag wel op de normale gebaande wegen houden.
Voorlopig Programma:
Vrijdag
Zaterdag

Zondag
Kosten:

Aankomst
Avond Zandhappertjesrit
Toerrit met ‘uitje’
Avond BYO BBQ. Wij verzorgen het vuur, de salades, sausjes
en stokbrood. Jullie zorgen voor het vlees, vis of gevogelte
wat je wilt aanbraden.
Vertrek
We gaan proberen de kosten rond de 17,50 euro voor het
weekeinde te laten uitkomen.

Rob, Fred, Alex, Erwin en Benno
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De Russische keuken
(Roeska koechnja)
Een stukje geschiedenis.
Mjaso (vlees)
In de v.m. Sovjet-Unie zal ongetwijfeld wel een
enkele vegetariër hebben rondgelopen, maar het
blijft een verschijnsel waar men vreemd tegen
aan kijkt. Volgens de meeste Russen is een maaltijd niet compleet zonder een behoorlijk stuk
vlees op tafel.
De traditionele manier waarop in Rusland vlees werd bereid, was het koken of braden met bot en al. De Fransen introduceerden in de 19e eeuw
in Rusland een aantal bereidingsmogelijkheden van gefileerd vlees. Uit
Duitsland en Nederland werden de “sjnitsl en “bifsjteks”overgenomen en
via de Baltische landen kwamen de Russen in aanraking met een gerecht
als “zrazy”.
Het vlees van wild en gevogelte was ook zeer populair in Rusland. In de
Baltische landen en in West Rusland werd bijvoorbeeld veel gans en eend
gegeten, omdat het vet van deze vogels werd gezien als een goede bescherming tegen de kou. Franse en Kaukasische invloeden zorgden voor
een uitbreiding van het menu met kip- en kalkoengerechten. Ook tegenwoordig wordt in Rusland erg veel kip gegeten, maar dat heeft te maken
met de gebrekkige toevoer van ander vlees. Over het algemeen geeft
men in het noorden en westen van de v.m. Sovjet Unie de voorkeur aan
rund- en varkensvlees en in het zuiden, de Kaukasus en Centraal Azië,
vooral schapenvlees.
De “geheimzinnige” Boris

Priejatnawa apjetieva! (eet smakelijk)
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Zwaaien maar,

door: Benno van Ham

als rechtgeaarde Russenrijders zijn we allemaal gewend aan het vriendelijk zwaaien van onze kilometertellers denk ik. Hoe hard reed beantwoorden we standaard
dan maar met tussen de 40 en 80 denk ik. Hoe is het nu mogelijk dat onze superstabiele vervoermiddelen toch zo'n onbedwingbare neiging hebben tot kwispelen
vroeg ik me daarom af. defacto zijn er drie mogelijkheden met onze tellers.
1.
2.
3.

De teller doet het,maar zwabbert
De teller doet het niet
De teller geeft niet de goede snelheid aan

De teller zwabbert kan door twee dingen komen. Of de kabel is erg gebogen of
geknikt of de teller is droog aan het lopen. Als je de teller losmaakt en de kabel
verwijdert kun je dit controleren. als je handmatig de ene kant van de kabel draait
dan moet de andere kant gemakkelijk en soepel meedraaien. Gaat dit zwaar of
hakerig dan is het kabel vervangen.

Draait de kabel soepel dan moeten we de teller smeren, zie hiervoor het volgende
deel. Doet hij niets dan is de kabel kapot of de aandrijving in de versnellingsbak
ontbreekt of is kapot. Als we de teller uitbouwen zien we aan de onderkant een
schroefwartel. als we deze losdraaien kan het zomaar zijn dat er een klein stukje
metaal met kabel uitvalt. Nu is de conclusie gemakkelijk, de kabel heeft de strijd
tegen de elementen opgegeven.
Als de teller niets doet of zwaar draait zijn er een
paar mogelijkheden. Om met de eerste te
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beginnen, de gemakkelijkste. Teller is
kapot, Probeer met een kleine schroevendraaier in de telleraandrijving een
draai te geven, lukt dit en heeft de teller
een uitslag dan zijn we al bijna klaar.
Andere optie is dat de teller zelf kapot is
(bijna nooit gezien) of de aandrijving in
de bak is overleden (gebeurt ook niet
vaak).
Om te kijken of de teller kapot is moeten
we hem uit elkaar halen. Dit is niet zo
moeilijk. Rondom het chromen randje zitten lipjes omgebogen. als je deze terug
buigt kan het glas verwijdert worden van de voorkant van de teller. Behalve het
glas komen er nog wat pakkingen en plaatjes los. Nu kun je met de hand de naald
bewegen. Lukt dit niet dan is de teller zeker kapot.
Als we twijfelen over de meter, de snelheidsweergave of een zwabberende naald
hebben moeten we iets meer doen. Om zeker te weten kunnen we nu aan de
onderkant de twe schroefjes losmaken. als deze los zijn dan komt het binnenwerk
uit het huis. Je zult zien dat dit er feitelijk heel eenvoudig uitziet. Aan de onderkant zien we de aandrijving, de overbrengingen naar de kilometerteller en snelheidsmeter en een centrale naald met een veertje.
Net zoals bij een ouderwets horloge wordt de naald afgeremd door een spiraalvormig veertje rond de naald-as. De voorspanning van het veertje bepaalt de uitslag.
Als de kilometerteller te weinig aangeeft moet het veertje losser, als hij teveel
aangeeft moet hij strakker.
Dit is een beetje fingerspitzengefuhl maar lukt wel met
een paar pogingen.
Bij mijn Dnepr gaf de originele teller volgas zo'n 50
km/uur aan. Ik reed dan in
de stad van alles voorbij en
had al het gevoel dat het
wat harder ging, maar ja
een Rus is aan het begin zo
eng dat alles boven de dertig al schrikbarend is.
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Na wat friemelen klopt mijn snelheid nu heel aardig met de echte snelheid.
Veertje staat driekwart los.
Als de naald zwabbert terwijl de kabel goed is dan moeten we gaan twijfelen
aan de smering van de teller. De centrale naald wordt aangedreven vanuit de
tellerkabel. Deze aandrijving kunnen we smeren met motorolie, naaimachineolie of volgens sommigen kettingspray. Motorolie hebben we genoeg bij, naaimachineolie is te dun en verdwijnt al snel weer uit de teller en kettingspray
hebben we eigenlijk nooit op voorraad met onze cardanfietsen maar is wel erg
plakkerig en kruipt goed in de aandrijving. Kijk maar wat je hebt. Een paar
druppels in de aandrijving en wat geduld zorgen er al snel voor dat alles weer
soepel begint te lopen.
Zo, nu kan de teller weer in
elkaar en kunnen we voortaan
genieten van een teller die de
goede snelheid rustig en stabiel weergeeft net zoals onze
motoren, toch ?
Groet,

Benno

35

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 75, maart 2008

Delfsail 2009
Deze zomer is er na zes jaar weer een DELFSAIL in Delfzijl van 22 t/m 26
augustus 2009. Derk Bos vond voor ons een prachtig plekje om te kamperen in de buurt van Delfzijl.
Bij droog weer zijn campers geen probleem
maar overleg het tegen
die tijd even met Derk
als je van plan bent om
met de camper te komen.
Omdat dit een extra
weekend is, is er geen
officieel programma
maar Derk heeft gegarandeert goede suggesties voor andere activiteiten dan Delfsail.
Het bezoeken van programma onderdelen van Delfsail is geheel op eigen
gelegenheid Nadere informatie over Delfsail vind je op www.delfsail.nl.
Wat betreft de inwendige mens, is er geen georganiseerd ontbijt of BBQ
Je bent dus afhankelijk van je eigen voorzieningen.
Er is wel een mogelijkheid tot BBQ maar je moet zelf voor vlees e.d zor-
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gen. Er is op het terrein ook een bar waar fris en bier e.d verkrijgbaar is.
De kosten voor het treffen zijn nog niet bekend, maar zal niet veel afwijken van een gewoon treffen.
Omdat dit een extra weekend is willen we graag van te voren weten wie
zin heeft om te komen. Dit betekent niet dat je je dan ook opgeeft, maar
we willen een inventarisatie maken van de belangstelling. Stuur een mail
naar evenementen@udcn.nl als je belangstelling hebt om te komen.

Roel de Glopper
Evenementencoördinator
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Steunpunten:
Onze steunpunten zijn niets meer of
minder dan leden van de vereniging
die op een of andere manier besloten
hebben om hun kennis in te zetten om
jullie, de andere leden, te helpen. Indien mogelijk kunnen ze je helpen bij
het in orde krijgen van je motor.
Sommigen hebben specialisaties, die
staan vermeld in de lijst. Je kunt hen
bellen, mailen of langs gaan met je
vragen, problemen en andere zaken.
Denk eraan dat deze dankbare taak
vrijwillig door hun wordt uitgevoerd,
val ze dus niet op heel rare tijden lastig of verwacht wonderen van hen.
Ze zijn altijd bereid te helpen maar
ook zij zijn slechts mensen.
Vanuit het bestuur een welgemeend
bedankt aan de steunpunten voor de
inzet die zij tonen om zoveel mogelijk
Russen op de weg te houden.
Dit keer een nieuw Steunpunt op de
lijst Luc van Veghel uit ‘s Gravenmoer,
welkom en succes als steunpunt.
“Keep Um Rolling !!!”
Groet,

Het bestuur
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Steunpuntenlijst UDCN 2009

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

