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Van de voorzitter
Op het moment van dit schrijven ben ik nog maar net bekomen van een leuk
voorjaarstreffen wat perfect georganiseerd was door de Fam. Vlam, hiervoor
dank. De toerrit zal me nog lang bijblijven, mooie bollenvelden, bochtige dijkjes
en een mooi stukje kustgebied. Ook bijzonder was dat ik eindelijk weer met de
Jupiter was, hoewel de compressie (inrijperiode) nog niet optimaal was, was het
weer fijn om met de Jup te rijden. De anderen vonden het soms wat minder, met
een smering van 1 op 20 en hierdoor een flink rookgordijn achter me vroeg ik me
soms af of de andere toerrit rijders ook wel zo’n mooi uitzicht hadden op de omgeving.
Wat ik wat minder vind is dat de onderdelenbeurs in Kesteren erg rustig was qua
aanbieders en bezoekers. Aan de organisatie kan het niet liggen, zoals altijd was
het tot in de puntjes goed geregeld door de Fam. Hofman. Nu is het zo dat het
tijdens de voorjaarsonderdelenbeurs vorig jaar op zaterdag ook rustig was en dat
de najaarsbeurs op zondag beter bezocht werd. Ligt het aan de dag, of aan het
seizoen? Het bestuur zal zich er over buigen.
Tijdens de ALV (zie verslag verder in de Twin) bleek er (nog) geen gegadigde te
zijn voor de clubwinkel. Nadat Hans Wakka de clubwinkel vele jaren heeft beheerd, heeft Gerrit Busweiler de afgelopen jaren de clubwinkel een flinke boost
gegeven. Daarvoor zijn we Gerrit bijzonder dankbaar. Waar we Gerrit ook heel
dankbaar voor zijn, is dat hij zich bereid heeft verklaard de clubwinkel nog een
poosje waar te willen nemen tot er een opvolger is.
Hierbij nogmaals de oproep aan betrokken UDCN leden om zich kandidaat te stellen voor deze functie binnen het bestuur.
Neem bij twijfel contact op met
Gerrit, hij kan je precies vertellen
hoeveel tijd het kost om de winkel
te beheren, vermoedelijk zal het best
meevallen. De club zal je eeuwig
dankbaar zijn.
Verder hoop ik velen van jullie
weer te zien tijdens het zomertreffen in
Brabant. Ik hoop dat het weer fantastisch
zal zijn, maar mistvelden tijdens de
toerrit sluit ik niet uit, sorry.

Huib Stiegelis
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Van de Redactie
Zo daar is hij weer, de tweede twin van het jaar. Ook deze keer weer lekker gevuld met allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Voor Olga is het jaar nog steeds niet soepel van start. Nadat ik twee jaar geleden
een vastloper gehad bleef ik vage problemen met de motor houden. Na het watjestreffen dit jaar leek het op dat moment het beste moment om de motor eens
uit elkaar te slingeren. Ondanks dat het blok nog niet zo lang geleden geheel uit
elkaar geweest is vond ik toch genoeg redenen om weer opnieuw te beginnen. Bij
een routinecontrole van de koppeling kon ik het vliegwiel 2 mm op en neer
duwen. Oeps, dat ziet er niet best uit. Na demontage van de koppeling en het
vliegwiel bleek de krukas het euvel te veroorzaken. Met allerlei oorlogsverhalen in
het hoofd over gebroken krukassen toch maar aan de gang gegaan om alles echt
uit elkaar te halen. Met een verse krukas, krukas-lagers en seals in het gehele
blok alles weer in elkaar gekletterd. Motorisch klonk het al meteen een stuk gezonder, echter een vage trilling bij hogere toerentallen bleef erin zitten.
Nogmaals de koppeling en vliegwiel gedemonteerd
omdat alle symptomen daar naartoe verwijzen. Na vernieuwen van de geleidepennen voor de koppeling en
alles weer opnieuw in elkaar te zetten ben ik nog
steeds niet tevreden maar ja, het blijft een Rus. Ik ga
er nu eerst maar eens mee rijden, kijken of het beter
wordt met de tijd. Verder genoeg sleutelwerk gehad
met de uitlaten en distributie van de BMW. Ook Duitse
dames houden wel eens van een tedere behandeling
met de hamer heb ik gehoord. Daarnaast mijn Engelse
steun en toeverlaten Disco en Orry ook nog maar eens
onderhanden gehad. Behalve al die sleutelklussen en
het drukke werk heb ik te weinig tijd gehad/gemaakt
om lekker te genieten van het mooie weer. Laten we
hopen dat die tijd nu gaat aanbreken.
Ik (Jos) ben na het voorjaarstreffen in Heerhugowaard naar Cuba geweest. Ik heb
daar een stukje over geschreven, maar dat zul je niet in deze Twin aantreffen. Het
boekje zat namelijk alweer vol met leuke bijdrages vanuit jullie kant. Wij mogen
als redactie niet mopperen. Wij zeggen dus nogmaals “Ga zo door!”
Wat het sleutelen betreft kan ik zeggen dat mijn Ural er nog steeds onbehandeld
bijstaat. Wel moet ik binnenkort gaan wassen en poetsen want ik zie de roest
erop vliegen bij het groentje dat onder de carport
staat. Bij mij hier aan de kust gaat dat een stuk
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rapper dan in het binnenland. Ondertussen
staat het jubileumjaar ook weer voor de
deur. In 2010 alweer 20 jaar. De tijd vliegt.
Wij zijn momenteel weer bezig om hier leuke dingen voor te bedenken. Zeker is dat er
weer een cadeautje voor alle leden zal komen. De treffenbezoekers zullen in dat jaar
ook weer een extraatje ontvangen.
Wij hebben hier leuke ideeën over, maar wij verklappen nog niets.
Direct als eerste activiteit staat het zomertreffen
bij ons in Brabant op de kalender. Ik hoop daar
vele leden te mogen verwelkomen en een gezellig
weekeinde te hebben. Aan de organisatoren zal
het niet liggen denk ik.
Verder dit boekje genoeg lekkers in de aankondigingen denk ik zo. Voor de liefhebbers is er weer genoeg te
doen.
Aan alle leden die nooit een treffen bezoeken zou ik toch zeker
nogmaals de vraag willen stellen
waarom we jullie nooit eens zien
opdagen? Kom anders eens gewoon langs voor de toerrit om te
kijken hoe de sfeer is. Misschien
bevalt het je prima en ben je
voortaan ook een vaste bezoeker.
Tot treffens !!
Jullie redactie:

Jos en Benno
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Van de penningmeester
Contributie en machtigen

Beste leden,
De algemene correspondentiekosten zijn dusdanig gestegen, dat wij genoodzaakt zijn om eenieder die geen gebruik maakt van een machtiging
voor automatische incasso, € 1,25 extra in rekening te brengen vanaf dit
jaar.
Daarom nu alvast de oproep aan iedereen die nog géén incassoformulier
heeft ingevuld, deze alsnog op te sturen. Het formulier kun je downloaden van de site (www.udcn.nl) of opvragen bij de secretaris of de
penningmeester.
De contributie (groot € 17,50) wordt dan eind 2009 automatisch van je
rekening afgeschreven. Je hebt er dus geen omkijken meer naar en
voorkomt zodoende dat je ongewild wordt uitgeschreven ivm wanbetaling.
Mocht je toch – om welke reden dan ook – afzien van automatisch incasso, dan ontvang je in november een brief thuis met het verzoek de
contributie van € 17,50, verhoogd met € 1,25 administratiekosten
(totaal dus € 18,25) over te maken vóór het eind van het jaar.
Met vriendelijke groet,

Sandra
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door: Benno van Ham

Na de diverse verhalen over versnellingsbakken, aandrijflijnen, oliedrukproblemen
etc. ben ik er nu eens toe gekomen om een stukje te schrijven over reparaties aan
het draaiend hart van de motor. Vanwege vage problemen in mijn eigen Dnepr
(voor de verandering) ben ik dit keer mezelf maar eens gaan overtuigen door het
blok uit elkaar te halen en daarna weer te monteren. Een vorige keer heb ik al
eens stukjes daarover geplaatst met name over hoe de koppen op te bouwen, hoe
de oliepomp, de distributie etc. Nu is dan de krukas en wat erbij hoort aan de
beurt.
Even ervan uitgaande dat de motor nog in het frame hangt beginnen we met het
demonteren van de motor. Uitlaten eraf, carburateurs los, ontsteking eraf, dynamo eraf en motorsteunen los. Zo, het gaat er al op lijken. De versnellingsbak demonteren kan met de motor in het frame (bij Dnepr tenminste) Wel is het nodig
om de eindaandrijving even los te maken zodat de Hardy-schijf eraf kan. als de
bak los is van het blok is het blok door een beetje stevige vent zo eruit te tillen.
Bij twijfel even de buurman erbij om het ding uit het frame te tillen op de werkbank. Oh, het is ook wel handig om de olie eruit te halen voor je het blok op de
werkbank hebt liggen.
OP de werkbank aangekomen vind ik het vaak het gemakkelijkste om eerst maar
eens de cilinders te demonteren. Kleppendeksels los, de vier 12mm moeren los op
de tapeinden en dan kun je de kop rustig verwijderen van het blok. Let hierbij
goed op, in de kop zitten behalve vier onderleg-ringen ook twee klephoedjes die
de uiteinden van de klepstelen afdekken. Deze liggen los en vallen er gemakkelijk
af. als de kop eraf getrokken is inclusief de stoterstangen en rubbers dan kun je
de nokvolgers ook uit het blok halen. Nu kan de cilinder eraf geschoven worden
en de zuiger verwijderd. Aan de andere kant hetzelfde verhaal.
Als de koppen eraf zijn haal ik meestal de koppeling eraf. Aan de achterkant van
het blok zit de droge koppeling gemonteerd met een zestal schroeven. Lostikken
van deze schroeven met een slagschroevendraaier en er eerst twee uitdraaien. Als
deze twee los zijn kan hierin een langere bout met moer gedraaid worden. De
moeren tegen de platen aandraaien. Nu de andere vier schroeven losmaken. Met
de moeren kan nu geleidelijk de spanning op de platen worden verwijderd. Als de
platen los zijn kunnen de bouten los en de platen en veren verwijderd worden. Nu
zit je als het goed is tegen het vliegwiel aan te kijken.
Het vliegwiel zit met een grote centrale 36 mm bout geborgd en een borgplaatje.
Moer verwijderen gaat vaak het gemakkelijkste met een luchtsleutel. Als je die
niet hebt een grote dop 36 en de krukas borgen met een plaatje over de bouten
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of een lange schroevendraaier. Ik gebruik ook de krukas wel eens als ankerplaat
maar dat is niet het slimste.
Als het vliegwiel bevrijd is van zijn borgmoer kun je voorzichtig ertegen tikken om
te kijken of hij los ligt. Zoniet dan heb je een poelie-trekker nodig om hem van de
krukas te halen. Aan de voorkant moet het voorste carterdeksel weg. De procedure hiervoor heb ik al eens beschreven in een eerdere twin. (nr. 72, oliepompen)
Om de krukas te verwijderen moet je eerst de gehele distributie verwijderen. dit is
niet zo moeilijk. Maak het centrifugaal-filter los en verwijder het (pas op voor de
olie die erin zit). Nu kan het tandwiel van de oliepomp eraf en het tandwiel van de
krukas. Let op de merktekens die het krukas en nokkenastandwiel markeren. Deze
zijn voor de timing van je distributie en moeten straks weer op dezelfde manier in
elkaar. Het nokkenastandwiel kan blijven zitten. Tussen de spaken van het wiel
door zie je een viertal schroeven. Deze verwijderen en nu kan de nokkenas met
lager verwijderd worden uit het blok. Als het goed is komt behalve de nokkenas
ook het steunlager er in een keer mee uit. Ik trek ze er meestal uit door twee
houtjes achter het tandwiel te zetten en voorzichtig spanning erop te zetten.
als de nokkenas verwijderd is wordt het
losmaken van de voorste lagerplaat.
deze zit met acht boutjes en borgplaatjes vast. alles losmaken en daarna
kan voorzichtig de voorste lagerplaat
worden verwijderd. Dit kan met een
grote poelie-trekker of een zelfbouwexemplaar bestaande uit een stevige
strip met twee boutgaten die corresponderen met de twee trekgaten in de
voorplaat. Zachtjes druk vanaf de achterkant op de krukas uitoefenen kan
helpen maar daar ben ik geen voorstander van.
Als de voorste plaat loskomt komt
meestal het voorste lager op de krukas
meteen mee. Dit blijft in de plaat zitten
vaak. De krukas hangt nu alleen op zijn
achterste lager in het blok.
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Zachtjes trekken zorgt ervoor dat de krukas MET de binnenste lagerring uit het
blok komt. Als de krukas los ligt in het blok is het zaak om hem rechtop in het
blok te zetten. Nu kan hij uit het blok gehaald worden. Zo, tijd voor een bakkie
koffie. als het goed is ben je nu een uurtje of twee aan het prutsen geweest.
Na de koffie, bier, sinas of andere versnaperingen wordt het tijd om de krukas
eens serieus onder de loep te nemen. Kijk goed naar beschadigingen op de krukas
die duiden op fouten. Aan de voorkant draait de krukas in het aluminium van het
huis. Soms geeft dit schade. Soms ontstaan scheurtjes in de krukwangen ter
hoogte van de olieboringen, vervangen is dan het devies. Soms vind je grote spelingen op de big-endlagers etc.etc.
Nu de krukas eruit ligt beginnen we met het verwijderen van het achterste lagerdeel van de kruktap. soms gaat dit gemakkelijk met plaatselijk verwarmen. Ik ken
ook gevallen waar een goede vlakke poelie-trekker nodig is die onder het lager
komt. Bij mij viel hij er gewoon vanaf. Als het lager er goed uitzag en geen speling
heeft kun je het ook laten zitten natuurlijk.
als het lager vervangen is en de kruktap niet beschadigt gaan we de drijfstangen
demonteren en de olieboringen schoonmaken. In de krukwangen zitten inbusbouten gedraaid. Achter deze bouten zitten olieboringen die ook vol komen te zitten
met vuil. Inbusbouten los en reinigen. Na het reinigen de inbussen weer terug
monteren met een beetje loctite.
Drijfstangen verwijderen. de drijfstangen van een Dnepr zitten in tegenstelling tot
een Ural met glijlagers op de krukas. Hiervoor is een goede oliepomp een must.
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De drijfstang is aan het big-end gedeeld en de twee helften zitten met twee bouten vast aan elkaar. De boutjes zijn geborgd met een splitpen. Splitpennen los,
moeren los (12mm) en de helften kunnen uit elkaar. Doe dit per drijfstang en
houd de helften bij elkaar voor de zekerheid. Als je de helften uit elkaar haalt zie
je de kruktappen en de binnenkant van de schaaltjes. als het goed is zijn deze
egaal van binnen ingesleten zonder al te grote krassen. de kruktap zal glimmen en
moet ook geen sporen hebben. Als de lagerschaaltjes teveel speling hebben zijn
ze te vervangen door andere. deze zijn per set te koop. Nieuwe schaaltjes moeten
soms met een ruimer op maat gemaakt worden, dit kan een leuke uitdaging zijn
voor beginners. Markeer voor het demonteren even op de big-ends links en rechts
op de helften zodat je ze niet per ongeluk verkeerd in elkaar kunt zetten.
Als we alles gecontroleerd hebben en waar nodig vervangen kunnen we alles weer
gaan monteren. Smeer de kruktappen in met een lichte olie en neem een drijfstang. Op de drijfstang zie je een stip staan. Deze stippen moeten naar buiten
wijzen. Zet de onderkant van de drijfstang op de kruktap en duw de andere helft
er goed tegenaan. Draai de moeren aan totdat de kruktap vast zit, ik stop er een
drupje Loctite blauw in. Kan de drijfstang nu niet meer draaien dan moet de ruimer eraan te pas komen of je hebt iets totaal verkeerd in elkaar geduwd. Zit alles
veel te los dan zijn nieuwe
lagerschalen of een nieuwe
krukas nodig.
Draai de moeren goed vast
aan. Een koppel is mij niet
bekend maar goed vast is vast.
Druk een splitpen in het kroonmoer en buig de uiteinden om.
Hetzelfde voor de andere kant.
Nu kan de krukas weer bijna in
het carter worden ingebouwd.
Eerst het krukaslager controleren en eventueel verwijderen.
Leg het carter met de voorkant
naar beneden weg. Wring de
oude oliekering uit het carter.
Het lager zit aan de achterkant
opgesloten met een veerring.
Door deze te verwijderen kan
het oude lager gemakkelijk uit
het blok worden getikt.
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Als het lager eruit is het
nieuwe lager (zonder
kraag) terug monteren
in het carter met een
grote poelie-trekker of
door voorzichtig het op
zijn plaats te tikken.
Eerst natuurlijk de veerring terug plaatsen.
Als het lager gemonteerd is de binnendeel
van het lager op de
kruktap monteren.
In mijn ervaring gaat dit het eenvoudigste door de binnenkraag in een blikje olie
op een brandertje op te warmen. Het warme lager valt dan vanzelf over de kruktap heen. Tijdens het afkoelen krimpt hij op zijn plaats.
Nu kan de krukas weer in het
carter gemonteerd worden. eerst
op zijn kant met de drijfstangen
eerst naar binnen. de drijfstangen
door de goede gaten duwen en de
krukas op zijn kant kantelen. Als
de krukas aan de achterkant zit
kan de voorkant worden afgemonteerd.
Zo, hopelijk heb je er weer iets
van opgestoken.
Tot een volgende keer,

Benno van Ham
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door: Diana Kliffen

Hallo leden van de “wonderlijkste motors” club.
Na het vriendelijk, maar toch dringend, verzoek voor kopij voel ik me als gast/
meerijder nu haast verplicht ook iets bij te dragen aan jullie clubblad. Terwijl de
naam van zowel club als blad mij niet bekend zijn heb ik wel warme gevoelens
overgehouden na het Motortreffen bij Walter en Carina wat georganiseerd werd
door de familie Vlam.
Ik verbaas me al een aantal jaar
over de wonderlijke motoren van
Klaas-Jan en was verbaasd dat
jullie voor Maarten ook zo’n oorlogsfilmmotor hebben weten te
regelen. Toen ik vernam dat fam
Vlam een motorweekend zou
organiseren nam ik aan dat hun
motoren veel opzien zouden baren bij de club. Gelukkig had fam.
Vlam mijn liefde voor de motor
aangevoeld en nodigden mij uit
om, tijdens de toerrit, mee te
gaan in het “bakkie” van KlaasJan. Of, zo werd mij verzekerd, in
het “bakkie” van een ander motorclublid. Want het zou vooral
een gemoedelijke vereniging zijn.
Dit liet ik mij geen twee keer zeggen en heb vanaf dat moment
alle weergoden aangeroepen dat
ze geen roet in het eten, of, beter
gezegd, regen in het ritje zouden
gooien. En het heeft geholpen.
Zaterdag was een prachtige dag en mijn man zorgde dat ik op tijd bij de kampeerplek aanwezig was. Het zag er allemaal erg georganiseerd en netjes uit, dus
dat zou wel goed komen, schatte ik in. Toen ik verder het terrein opliep viel ik van
de ene motorverbazing in de andere en begreep toen pas dat jullie motorclub
bestaat uit allemaal fans van deze Russische modellen. Wat ontzettend gaaf.
Maar ook andere motoren stonden liefdevol te pronken en iedereen was welkom.
Wat een leuke sfeer.
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Achter op het terrein
bleek er een
“sleutel”moment te
zijn, om ook de laatste
motor nog aan de
praat eeh…start te
krijgen. Uit alle hoeken
en gaten kwamen
mannen met onderdelen en gereedschap en
was het voor mij een
onoverzichtelijk geheel
geworden. Maar later
bleek dat iedereen
feilloos zijn eigen spullen weer terug wist te
vinden, waardoor ik
bedacht: dit hebben jullie vaker gedaan. Gedurende de dag hoorde ik hoe gelijk ik
hierin had. Volgens mij zijn er nog maar twee motoren zonder brokken gedurende
jullie 20 jarig bestaan. En dit waren alleen nog maar de leuke indrukken die ik
voor vertrek opdeed. Al had ik ook nog één privé momentje waar jullie gedurende
de dag vast erg in hebben gehad.
Ik ben sinds mijn 10e jaar al fan van Honda motoren. Terwijl ik uit een familie van
Anti-motoren kom. En dan is er nog een overtreffende trap van alle motoren voor
mij en dat is: de Honda Goldwing. En laat er nou op het terrein zo’n pracht exemplaar staan. En jawel, voor vertrek begreep ik dat de Goldwing achteraan de stoet
zou meerijden met alleen een bestuurder. Hij hoefde mijn smekende blik maar te
zien of hij nodigde me al uit achterop mee te rijden. En zoals jullie weten heb ik
daar dankbaar gebruik van gemaakt.
Maar uiteraard ging ik eerst bij Klaas-Jan in het “bakkie” om te ervaren hoelang ik
dat zou uithouden. En dat bleek absoluut een goede keus. Wat een comfortabele
zit. Wat een uitzicht. Wat een heerlijk geluid.. Oh nee, sorry Klaas-Jan..wat een
speciaal gepruttel.. Kortom, ik genoot. En ik begreep dat het voor jullie ook, nog
steeds, speciaal is, zodat jullie mij m’n stomme grijns niet kwalijk namen.
En dan de leuke manier waarop er op elkaar werd gewacht. Geweldig, alles zo
relaxt, de tussenstop toen er een motor wat problemen had, het rouleersysteem
bij de kruispunten….. En dan de uitgezette tocht op zich; Alles net in bloei, de
bollenvelden, de kronkelige landweggetjes,
de zee en natuurlijk… het prachtige weer.
15
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Kortom, heel wat te overdenken tijdens de lunch.
Na de lunch reed ik dus
achteraan mee op de
Goldwing…... GAAAAAF……
maar dit terzijde, en ontdekte wat een bekijks jullie trokken.
Overal mensen die bleven
staan, kinderen die zwaaiden en paarden die meerenden. Toen was de
grijns echt niet meer van
mijn gezicht te slaan.
De stop in Nieuwe Niedorp was voor mij ook zeer verrassend omdat ik niet wist
hoe groots en leuk het daar is opgezet. En door de uitleg die ik van velen, van
jullie, kreeg stak ik er ook nog wat van op.
Voor mij het goede moment om de
toerrit weer af te sluiten in het
‘bakkie” bij Klaas-Jan en te gaan
genieten van de voortreffelijke barbecue die Muriël voorbereid had, en
alle indrukken van de dag een
beetje te laten zakken. Al is dit laatste nog niet helemaal gelukt en
schiet er nog geregeld een lach op
mijn gezicht. In ieder geval staat
het nu zwart op wit en kunnen ze
deze dag nooit meer van me afnemen.
Dank voor jullie gastvrijheid en nog
heel veel mooie motormomenten
toegewenst door

Diana Kliffen…
de moeder van Stefan.
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Agenda van de U.D.C.N. 2008-2009

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 de twin voor meer info.
6 september 2009
Vlietlanderit UDCN. Meer info bij Sandra of Arthur Kouwenhoven
18,19,20 September 2009
Najaarstreffen van de U.D.C.N. in het oosten van Nederland. Dit keer op
camping "De Blauwe Lantaarn" in Drenthe. Meer info in de Russian Twin.

Verder verspreid over het jaar zullen nog meerdere sleuteldagen gehouden worden. Kijk voor actuele informatie daarover op de website
WWW.UDCN.NL
Voor informatie over Zijspan motorruns neem eens een kijkje op :
www.motorruns.deglopper.net
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Sorry - hoe is Uw naam zegt U ?
Lars ?? - neen, nooit van gehoord. Beslist.
Ook een troost, als je af en toe niet herkend wordt. Vrijdag avond gezellige BBQ, wel, deze jongen moest eerst nog maar de Guzzi van zoon lief aan de praat
krijgen voor de weekend voor ik zelf weg mocht. Ik miste de zonnige avond en
het Knee-bend- dansaround behaviour - ( denk aan the funny walks van Monty
Python ) in de korte broek, maar kon net de tourtocht halen om 11 uur zaterdag.
Iedereen opstarten dan gaan we !
Het opstarten duurde ½ uur dus de avond ervoor had ik helaas gemist, moet wel
heel wat geweest zijn. Er werd wel alvast gesleuteld aan de motoren, deze keer
van allerlei makelij.
Man wat was het mooi daar in
noord Holland ! het ene veld na het
andere met alle regenboog- kleuren van de tulpen--velden . Ik had
een blik op de kaart geworpen,
gewoon de weg naar Alkmaar en
dan nog een stukkie. Maar wat was
het daar vol met tulpen. Deze witte
b.v. Ik dacht dat het bij Lisse uitbundig was maar hier kon je je
hart ook ophalen. De mooiste en
meest uitbundige kleurspel, en nog
een zonnetje erbij ook.
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De Toer-rit dus; Perfect gekozen, kleine schattige weggetjes en dijkjes waar je
kon oefenen met je zijspanwiel in de berm. Warmenhuizen, Tuitjendam, Sint
Maartensbrug tot de zee.
Een enkeling had het nog frisjes
maar er zat nog wat in het zijspan, over van het ontbijt ( Of
was het de avond ervoor ?

Aah ! Dirk, uit Delfzijl helemaal
gereden, - met de getatoeëerde
zijspan. Dirk had eerst moeite met
het ritje, want een Adipeus cluplid had bij het uitdelen van de
toerkaart tegen Dirk gezegd dat

het een puzzelrit was, en Dirk kon
de kaart niet lezen,( het was alleen maar tekst, en geen kaart ).
Ik had Dirk beloofd om hem mee
te nemen naar een pikante bar
als wij de rit niet zouden kunnen
uitrijden, en zodoende gingen wij
samen op weg, vertrouwend en
met goede hoop op verdwalen en
avontuur. Dirk op zoek naar het
spaarvarken ....
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Maar Zie ! er was geen kans op
ontsnappen, en er werd bij iedere
hoek een (D)-nepper politieagent
neergezet, en in goede USSR-regie
telkens een streep gezet op het
zijspan als je de kontrollerende
(D)-nepagent passeert had.
Hieronder staan de controleurs
boven aan een dijk, speurend naar
partijleden die 'm willen smeren
naar een eiland, buiten het bereik
van de politieke krachten die onder
de CCCP -vlag geschaard had, alt. niet geregistreerde b.v. buitenaards randfiguren
die van open zee naar de veiligheid van de vereniging ongeregistreerd ongezien
aan land zouden willen komen.
Leden van de Ural club vertrekken bij het zien van de
controleurs op de dijk.

21

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 76, juni 2009

H vd H te U. : We zouden toch
visjes gaan kopen ! P de K te S :
maar nu rijden ze terug met de
zijspannen vol met paling en
schol. - Had je niet een andere
pet op kunnen zetten ?
Zie je wat ? - " nee hier komt
niemand meer ". -laten we naar
het museum rijden.

De stoet ging verder , en deze
tweede deel ging over even
mooie dijken , overigens bijna
geheel zonder verkeerslichten en
snelheidsdrempels - heerlijk.
Langs zijpersluis,Cutrijp ( bij
Schoorlse duinen) Schoorldam en
Oudkarspel, rondje Niedorp naar
het fantastische museum van
Grootmoederstijd (in oud
Niedorp) .

Terug naar de klup-kamping na
een werkelijk geweldig toer
(complimenten !) werden de
lieden gelokt met een BBQ, maar
in werkelijkheid was het een
voorwendsel om de jaarvergadering te houden.
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Hier de adepeuse listige man, die
de leden naar de jaarvergadering
lokte, en tevens Dirk uit Delfzijl
een uitstapje door z'n neus boorde. Je kunt wel zien hoe listig deze man is.

Hier dus de jaarvergadering ; Iemand
schreeuwt : Ik verklaar deze vergadering
voor open. - Iedereen stort zich op het
eten. Eeeh, roept de voorzitter, heeft
iemand punten voor de vergadering ?
Stilte ... OK, dan verklaar ik de jaarvergadering voor gesloten, en meteen de BBQ
voor open. Zo, da's nog's vergaderen.
En hier de eerste splintergroep binnen de klup, Schichtig kijkt C C te Mij - nee dit
is geen groep hoor !!
Nog een afscheidings
beweging ! Klusteren !
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Hier nog een voorbeeld van
negeren van het samenscholingsverbod.....

Opeens was het tijd voor een
jasje, de zon was even weg.
De man in rood / oranje jas
bleek een zeer getalenteerde
marketing kampanje leider.
Hij strooide met voorbeelden
van slogans welke het net
niet gehaald hadden. Mugabe
- hypotheek , koning Fahd
buikdans theater, Idi Amin
Dada BBQ- vleesMix, Bonnie
Sint Clair rij-pleidingen, Titanic reddings-sloepen , Mekkaschnapps, enz.
Aan het eind van de avond
was men in ieder geval over
een ding eens ... : Het is
alleen de eerste fles Famous
Black grouse die niet lekker
smaakt.
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H vd H had voor iedere Famous Grouse een kop koffie genomen - dat was de
marketing advies van de man in oranje jas. Je ziet de lege verpakking onder de
tafel, - te veel koffie op ! Ik had de geweldige museum uit grootmoeders willen
beschrijven, - het was niet samen te vatten in een bericht. Ik was helemaal onder
de indruk, en werd door de eigenaar prompt uitgenodigd om in het museum te
komen werken als vrijwilliger, ze hadden een klus op komst, een scheepsmotor
van 60. 000 mega verst ( uit Omskt ) . Werkdagen in het museum Ma 06.15 doorlopend tot vrij. 23.00 met koffiepauze op woe. dan rondleidingen za en zo. van
09. - 22 uur.
Al met al een indrukwekkende omgeving. Toerrit en samenscholing van diverse
motormerken. Heldendaad deze weekend werden niet verricht, maar iemand die
slecht Nederlands had geleerd in een noordelijk land (Vriesland ?? ) wist een politie agent op de volle lengte van de dijk Bergen aan zee tot Schagen haven, achter
zich en het zijspan te houden, ondanks dreigingen met signalen en dienst pistool
zichtbaar. No-one, I say ; NO ONE , FU€K's with de Ural club !
Bij de eerste druppel regen begon ik met inpakken, en nog voor de gebakken
eieren en het opruimen, drukte ik mijn snor. Weer een geweldige weekend bij de
trekharmonica's. Super.
Bedankt allemaal en misschien tot een volgende keer. Volgens mij was dit de enige agenda punt : wie schrijft een ritten verslag ? bij deze dus , en met dank voor
de uitnodiging.

Lars
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Door: Gerard Konincks

Zo rond een uur of half elf kwam ik op het adres aan waar Ruud en Sandra wonen. Het was even zoeken. Ik had via een route-programma e.e.a. uitgeprint en
hoe meer ik in de buurt kwam, hoe minder er van de uitgeprinte route klopte.
Maar niet getreurd, want ik zag nu ook nog wat van de directe omgeving.
Ofschoon ik de buurt al wat verkend had was ik toch nog een van de eersten.
Even kennis gemaakt en aan de koffie. Kort daarna kwam de een na de ander
voor of achterlangs aan en werd er kennis gemaakt en bijgepraat onder het genot
van koffie en mooi weer.
Rond elf uur gaf Ruud het startsein om met het sleutelen te beginnen.
Als eerste object was een Ural versnellingsbak aan de beurt. Deze bevond zich al
grotendeels gedemonteerd in een tupperware-doos. Het groffe werk was zogezegd al gedaan door eigenaar Ytka en het fijnere werk was uitermate geschikt
voor Ruud op de sleuteldag.
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Met het fijnere werk ging het aanvankelijk uitstekend en voorspoedig totdat uiteindelijk de pers, hamer en beitel, lasapparaat en zelfs de slijptol eraan te pas
moesten komen. De bak gaf zich echter niet gewonnen en is tot de volgende sleuteldag in het najaar opzij geschoven.

Als tweede uitdaging was er de ontsteking van de Dnepr van Goof, die voor de
zekerheid maar een paar lekkere vlaaien had meegebracht.
Ruud toonde de aanwezigen hoe de ontsteking
en vervroeging te controleren.
Na de Dnepr ging er een
Ural op de brug en werd
het kleppenstellen
behandeld en welke
defecten je kan tegenkomen en hoe deze te
herkennen.
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Na de door Sandra bereidde
broodjes was er nog tijd om
achterwiellagers te stellen en
wat met bobines te spelen.
Een leuke dag met voor ieder van de aanwezigen wel
een interessant onderwerp.

Tot een volgende keer,

Gerard Konincks
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Algemene ledenvergadering UDCN
Locatie : Schoutenbosweg 13 Noord Scharwoude
d.d. 25 april 2009
Opening:
De voorzitter vraagt of iedereen de rookontwikkeling van zijn Jupiter tijdens de
toerrit, weer te boven is gekomen. Huib bedankt Klaas Jan, zijn familie en zijn
kennissen die het terrein beschikbaar hebben gesteld voor hun gastvrijheid en
tomeloze inzet. Daarna opent hij de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom..
Verslag van het secretariaat:
De secretaris deelt mee dat de ingekomen brieven, waarvan de inhoud van belang
voor de leden was, in de diverse clubbladen en op clubsite, onder de aandacht
zijn gebracht.
Verslag penningmeester:
Het bijeenkrijgen van de kascommissie heeft wat voeten in aarde gehad, maar is
uiteindelijk wel gelukt. De kasstukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De
financiële positie van de club is nog niet bekend in verband met het ontbreken
van de clubwinkel cijfers. Zo gauw die bekend zijn worden de leden via het clubblad hiervan op de hoogte gesteld. Het bestuur wordt met algemene instemming
van de leden voor de verantwoording over het verenigingsjaar 2008 gedechargeerd. De kascommissie 2009 wordt gevormd door Karin, Jack en Nicolai.
Contributie:
De penningmeester zegt dat de voorkeur uitgaat naar het betalen per machtiging,
omdat de club daarmee geld uit spaart aan briefpapier en portokosten. Namens
het bestuur stelt zij voor om aan de genen die dat niet wensen, een verhoging
van de contributie op te leggen van € 1,25. Alle leden gaan hiermee akkoord en
het voorstel wordt aangenomen.
Verslag van de clubbladredactie:
Jos deelt mee dat de redactie plannen heeft
om het clubblad op een andere manier vorm te
gaan geven. Het is nog toekomst muziek en er
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is ook nog onvoldoende kennis van de programmatuur. Te zijner tijd zullen de
leden daar verder over worden geïnformeerd. Roel merkt op dat de hoeveelheid
kopij aan het afnemen is. Benno roept op tot meer initiatief op dit gebied, is men
wellicht niet zo bedreven in het schrijven van stukjes, gewoon insturen, de redactie maakt er dan wel een interessant en leesbaar artikel van. Benno vraagt wie er
over dit treffen iets voor het volgende clubblad wil schrijven. Marion, Maarten en
Gerrit zijn bereid gevonden (geronseld) om hun gevoelens over het afgelopen
weekend aan het papier toe te vertrouwen.
Clubwinkel:
Er is in verband met de vakantie van Gerrit B. geen verslag van de clubwinkel
beschikbaar.
Aan Gerrit zal worden gevraagd om dit schriftelijk in te brengen. Het verslag zal
aan de leden via het clubblad ter kennis worden gesteld. De voorzitter deelt mee
dat Gerrit door omstandigheden met de clubwinkel moet stoppen. Vervolgens
informeert hij of er leden zijn die de clubwinkel van Gerrit willen overnemen. Omdat geen van de aanwezigen zich hier toe geroepen voelt, zal het bestuur zich
nader beraden.
Evenementencommissie:
Roel zegt dat er op dit moment weinig te melden valt. Hij wijst erop dat de UDCN
volgend jaar 20 jaar bestaat en vindt het een aardig idee om in dat jaar een aantal “retro” treffens te (laten) organiseren. Een ieder wordt gevraagd om zijn of
haar herinneringen eens op te roepen en een treffen dat erg goed is bevallen aan
Roel door te geven. Op basis hiervan kan dan de evenementenkalender 2010 worden vastgesteld.
Rondvraag:
Marion merkt op dat ze een soort afsplitsing had opgemerkt binnen de groep. De
secretaris legt uit dat dit een misverstand is en daar beslist geen sprake van is.
(gelukkig bereikte ons achteraf het nieuws dat het geen serieuze vraag was )
Eef zou graag zien dat iedereen voor de start van de toerrit al heeft afgetankt. Nu
staat men soms een half uur te wachten bij een pomp tot iedereen klaar is met
tanken. De voorzitter zegt toe dat als daar niet in het toerprotocol is voorzien,
deze hierop zal worden aangepast.
Robert vraagt of er tijdens de treffens ook een “sleutelmoment” kan worden opge-
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nomen. Ruud merkt op dat als er gesleuteld moet worden, hij dat toch wel doet.
Geïnteresseerden in het probleem kunnen rustig mee kijken en er misschien wat
van leren. Benno zegt dat de club daarnaast ook af en toe een sleuteldag organiseert, dat kan men als men dat wil voldoende aan zijn trekken komen.
Derk vraagt of er voldoende belangstelling is onder de leden om tijdens Delfsail
naar Delfzijl te komen. Hij moet een minimaal aantal mensen hebben om een
kampeerplek te kunnen regelen. Hiervoor zal nog een keer extra aandacht worden
gevraagd en Derk zal daarvan op de hoogte worden gesteld.
Sluiting:
6.40 uur
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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!
Door : Karin de zwart
Dit maal met…..
Naam:
Klaas Jan Vlam
Leeftijd:
50
Gezinssamenstelling:
Muriel en de tweeling Maarten en Sven
Beroep:
Senior Operations Technician
(vroeger noemde men het proces
operator)
Motorpark: BSA C12, NSU max, FN M71,
Yamaha Tr1, Honda CB400N (2x),
Suzuki Dr400, Moto Guzzi 850T,
Moto Guzzi 650C, Ural solo met brandschade, Dnepr MT16,
Dnepr MT11 (geconfiskeerd door Maarten) Yamaha trial 125, Jawa
350 (Sven), Suzuki Gs550 (gaat weg)
Lid van de UDCN sinds: 2002
Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
Verstand verbijstering. Nee hoor ik wilde het zijspan rijden wel eens meemaken
en ben net als de meeste UDCN leden ook een beetje een knijper, ik had er eenvoudig niet alles voor over. Een beetje het idee om de bak eventueel aan de guzzi
te hangen en de motor weg te gooien als het niks is.
Wat is de beste herinnering aan je span?
Dat is na elk russen avontuur weer rijdend thuiskomen. (mijn ANWB lidmaatschap
nog nooit nodig gehad). Wat is de slechtste herinnering aan je span? Dat is het
eerste treffen waar ik heen zou gaan. Het treffen was in Noord Limburg en ik
kwam tot de ringweg van Amsterdam. Ik ben toen naar huis gesleept.
Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chiang
Jang o.i.d.?
Dat was tijdens het groene hart treffen, alle russen kwamen zonder problemen
aan maar het moderne “plastic” Corda zijspan bleef steken met elektrische problemen.
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Heb je nog andere hobby’s?
Zijn er dan andere hobby’s? (motorpark al geteld)
Overigens, alles van stoom tot concorde vindt ik leuk.
Wat was het beste treffen ooit?
Een beetje dubbelt maar onvergetelijk welke hulp we
kregen toen zoon Sven zijn beide armen brak in Donkerbroek.
Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het
meest bijzonder en waarom?
Ik geniet van de verschillen, de ene neemt een rus serieus en maakt hem mooi. De andere rijdt een smerige
Wodka zuipert en dat vindt ik ook mooi.
Wat is de beste motortip die je hebt?
Dat heb ik al uitgebreid op het forum gepromoot. Vervang de originele voorrem voor een goede voorrem.
De ultieme vraag voor Klaas Jan van Hans:
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 niks virus, we hoeven niet te zoenen, het zit in de genen.
Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Ik heb een ultieme vraag aan Frans de Wit. Het eerste treffen waar ik heen ging
zat Frans pontificaal voor een bungalowtent omringd door allerlei soorten van
verlichting, olielampjes, waxine verlichting. Daarna heb ik dat niet meer zo gezien.
Frans, heb je de feestverlichting afgezworen?
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Najaarstreffen
Op ongeveer 20 kilometer ten noordoosten van Steenwijk ligt het dorp Wateren in
de Friese Wouden. Daar wordt ons Najaarstreffen gehouden op 18, 19 en 20 september op camping DE BLAUWE LANTAARN.
We hebben op de camping de beschikking over een eigen veld gelijk links vooraan
op de camping. Hier kunnen de campers wel staan maar er is geen ruimte voor
aanhangers. Deze moeten op het parkeerterrein gezet worden.

Op de camping zijn naast de standaardvoorzieningen ook nog een zwembadje en
de mogelijkheid voor een bescheiden kampvuur.
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De kosten zullen voor een weekend ± € 17,50 per persoon zijn. Kinderen gratis.
Alleen de toertocht rijden is gratis.
Het programma is weer zoals we gewend zijn.
Vrijdag
Zaterdag

Zondag

Aankomst, ieder zorgt voor zijn eigen natje en droogje
11.00 aanvang Toertocht. In tegenstelling tot voorgaande keren
is er GEEN tankstop meer opgenomen in de route.
Aan het eind van de route is er de gelegenheid om inkopen te
doen voor de barbecue. ’s Avonds barbecue. Sauzen en salades
worden verstrekt en vlees wordt door iedereen zelf gekocht.
Vertrek

Camping “De blauwe Lantaarn”WATEREN 5, 8438 SB WATEREN – TEL. 0521387258
WEBSITE: WWW.DEBLAUWELANTAARN.NL
Aanmelding bij
Telefoon:
Mail:

Rob en Arno Bouwman
0516-491316
trbouwman@hetnet.nl
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Chemisch roest verwijderen
Erik Schilp haalde dit leuke stukje uit BMW-Mono Revue I-2005
Het is geschreven door Leo Koot. Met dank voor de levering aan het clubblad en
hopelijk mogen we het gewoon gebruiken. Zoniet alvast onze nederige excuses
voor het toch plaatsen vanwege de buitengewone importantie voor het behoud
van ons edele staal.
Een van mijn eerste motoren was uit 1979, Deze kocht ik toen hij een paar jaar
oud was en een tijd stil in een vochtige schuur had gestaan. De tijd en het vochtige klimaat hadden toen hun werk wel gedaan. Alle metalen delen waren aangetast. Nu werkte ik toen in een voedingsmiddelenbedrijf bij de technische dienst,
en daar hadden we onder andere een straalkast!
Met deze kast kon alleen
met glasparels gestraald
worden, dus het aluminium zag er na her stralen mooier dan nieuw
uit. Zeker als je na het
stralen ook nog het aluminium met een messing borstel poetste, dan
werd het nog mooier en
kreeg het ook een gladder oppervlakte dat beter tegen oxidatie beschermd was.
Ook de stalen onderdelen werden met de glasparels gestraald, dat
ging best goed, alleen
de erg door roest aangetaste delen werden
wel mooi glimmend,
maar wat er gebeurde
was dat de buitenkant
van de roestlaag als het
ware gepolijst werd door
de glasparels.
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Als je na het stralen ging “peuteren” aan de het gestraalde oppervlak dan kwam
er toch weer roest tevoorschijn. Nou had ik het geluk dat op het industrieterrein
ook ccn moffelbedrijf zat, die tegen wat ruilhandel mijn onderdelen moffelde. Op
mijn vraag wat zij deden met geroeste onderdelen vertelden ze dat ze deze in een
bak deden waarin verdund fosforzuur zat. Fosforzuur - dat was mooi - werd ook
gebruikt in de voedingsmiddelen industrie, en dat hadden we genoeg in voorraad.
Eerst heb ik nog wat advies ingewonnen bij het ook in het bedrijf aanwezige laboratorium. Daar vertelde men mij dat dc roest wordt opgelost door het fosforzuur,
en het metaaloppervlak (ijzer) omgezet wordt in een niet metaal namelijk ijzerfosfaat Van het moffelbedrijf had ik al begrepen dat deze laag zorgde voor een betere hechting, en ook nog eens corrosiewerende eigenschappen heeft.
Tijd voor wat experimenten dus. Het fosforzuur dat we hadden 70%, en hier
maakte ik een oplossing van 1 deel zuur en 5 delen water, (eerst water cn dan
zuur toevoegen). Dit deed ik in een kunststof vat, en daar het zwaar verroeste
proefstuk ingelegd. Vrijwel meteen ging het bruisen en na een uurtje was de lichte roest verwijderd, maar de zware diep ingevreten roest zat er nog. Een dag later
was alle roest verwijdert en zat er een grijzige laag over het staal. Maar het mooie
was dat het niet geroeste metaal niet aangetast was. Andere proefstukken die ik
geprobeerd heb, waren gedeeltelijk nog voorzien van een verflaag en deze werd
eigenlijk ook niet aangetast door het zuur. Wel kwam de verf los op plaatsen waar
er roest onder zat.
Nadat deze testen voor mij goed waren verlopen heb ik de zwaar aangetaste delen van de motorfiets met de fosforzuur-oplossing behandeld. Onder andere de
middenbok was behoorlijk aangetast. Na de fosforbak gingen de onderdelen aan
de hangbaan van het moffelbedrijf en deze hebben nooit meer geroest! De motor
heb ik meer dan 15 jaar in mijn bezit gehad, dus weet ik ook dat het op lange
termijn werkt. Later heb ik ook een verchroomd spatbord dat aan de binnenzijde
behoorlijk geroest was, in de fosforzuur gelegd en alleen de roest verdween en
met het chroom gebeurde niets.
We zijn nu 20 jaar verder, en na wat motorische omzwervingen ben ik weer terug
bij BMW en wel een R26 uit 1960 die ik afgelopen zomer heb gekocht. Deze is
nog in originele staat, dal wil zeggen in de eerste lak met gebruikssporen daar
waar ze horen. Eigenlijk vind ik dit zo mooi da het zonde is om hem in showroom
conditie te brengen. Wel wilde ik de delen die teveel aangetast zijn tegen verder
wegroesten beschermen. Onder andere de spatborden waren eigenlijk wel aangetast door de roest aan de binnenzijde, maar de buitenzijde niet, dus best wel lastig.
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Bij het voedingsmiddelen bedrijf werk ik inmiddels niet meer dus de beschikking
over fosforzuur ook niet meer. Navraag bij bedrijven en de drogist leerde dat door
onder andere verscherpte milieueisen het niet gemakkelijk is om hieraan te komen. De roest mechanisch verwijderen zag ik niet zo zitten, het is best lastig om
in alle gaten en hoeken te komen. Tot dat ik een keertje bij de lokale bouwmarkt
was om kit of iets dergelijks te kopen en ik het middel HG roest oplosser zag
staan. Toen ik het kunststof flesje oppakte voelde ik gelijk aan het gewicht fosforzuur!
Meteen een flesje gekocht en aan het ontroesten gegaan. Op de verpakking staat
dat je de inhoud met 2.5 liter water moet vermengen (1: 6). Dit mengsel heb ik in
een plastic emmer gedaan en hierin mijn zwaar aangetaste carterpan gedaan. Na
24 uur was alle roest verdwenen en zat er een mooie grijzige ijzerfosfaat laag op.
De binnenzijde van de carterpan was niet aangetast. Na grondig afspoelen heb ik
er een dikke laag Hammerite op aangebracht zo kan hij weer jaren mee.
Nu de spatborden nog. Ik durfde het niet aan om ze geheel onder te dompelen,
omdat ook de buitenzijde wat lichte roestplekjes vertoonde en deze wilde ik juist
behouden, dit hoort bij een meer dan 40 jaar oude motor vind ik. Wat ik gedaan
heb is de buitenzijde met ducktape afgeplakt, en toen toch het hele spatbord ondergedompeld in de roestoplosser/fosforzuurmengsel.
Hier kan je mooi een plastic babybadje voor gebruiken, doe dit wel buiten of in
een goed geventileerde ruimte, want de vrijkomende dampen zijn corrossief.
Na 48 uur was alle roest verdwenen, het duurde wat langer, omdat ik het gehele
spatbord niet in een keer kon onderdompelen.
Na verwijderen van het plakband (ducktape) zag ik dat de verflaag aan de buitenzijde nog intakt was. De binnenzijde heb ik vervolgens weer dik ingesmeerd met
hammerite en daarna met tectyl ingespoten. Het beste kan je het fosforzuur
mengsel (of de roestoplosser) bewaren in een plastic emmer met een goed sluitend deksel op een vorstvrije plaats. Het blijft, afhankelijk van hoe vaak je het
gebruikt heel lang goed. Ik had jarenlang een emmertje staan en als ik weer eens
iets had dat ontroest moest worden, dan hing ik dit er gewoon in.
Enige waarschuwingen zijn wel op zijn plaats: gebruik rubberen handschoenen,
een veiligheidsbril en werk in een goed geventileerde ruimte.
Succes !!

Pagina 38

Gespot in de Ukraine

door : Andre Bakker

Speciale modificatie om vingers kwijt te raken, brood te snijden of zou het toch
een dynamo zijn of all of the above.
Keep spotting, it’s a wild and wonderfull World out there !!
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Zomertreffen 19,20 en 21 juni 2009
De laatste kans jongens en meisjes. Het zomertreffen komt er nu echt aan. Over
slechts een paar weken is het dan eindelijk echt zover en kunnen jullie jezelf gaan
vermaken in het mooie Brabant. Ingewijden hebben ervoor gezorgd dat er een
fantastische toerrit of wat zeg ik twee toerritten verreden gaat worden rondom
Alphen. Tijdens de toerritten 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. Deze natuurcamping is in een bosrijk gebied gelegen en heeft zelfs een eigen vennetje waarin gezwommen en gevist kan
worden. Omdat het een natuurcamping is worden we vriendelijk verzocht wat
respect voor de natuur te hebben en de kampvuren niet tot epische grootte te
laten stijgen.
Het terrein ligt op landgoed ‘De Hoevens’ en is via een verhard gravelpad bereikbaar, de goorstraat. Schrik daar niet van want het is zelfs met slecht weer goed te
doen met iedere motor. Voor de camperaars onder ons hebben we ruimte gereserveerd en er is zelfs voor stroom voor de liefhebbers. Meld wel even dat je met
een camper komt, dan kunnen we wat ruimte vrijhouden voor jullie. Natuurlijk
hopen we op veel motorfietsen en tentjes zoals het hoort op een motortreffen.
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. Deze bedevaart zal ons door de mooie
Vlaamse en Nederlandse grensstrek voeren waar we zullen merken dat het goed
toeven is in ons mooie Brabant.
Organisatorisch detail : in tegenstelling tot vroeger zit er GEEN tankstop meer aan
het begin van de route. Iedereen vertrekt op het terrein met een volle tank. In de
nabije omgeving zijn benzinepompen te vinden. De rit wordt zoals de laatste jaren
gebruikelijk verreden met de follow-up methode.

Pagina 40

Programma:
Vrijdag

12.00 uur en daarna , Aankomst op ‘de Hoevens’ te Alphen
19.00 uur in de vroege avond Zandhappertjesrit

Zaterdag

11.00 uur Toerrit met ‘uitje’
18.30 uur 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

Zondag
Kosten:

17,50 euro voor het weekeinde. Mocht je alleen de toerrit willen
meerijden dan ben je natuurlijk ook van harte welkom !!

Adres :
Natuurcamping ‘De Hoevens’
Goorstraat te Alphen
(Noord-Brabant)
Opgeven kun je doen bij :
Rob Lebbink
T
06-54912163
Mail r.lebbink@hetnet.nl
Benno van Ham
T
0168-337774
Mail benno@udcn.nl
Tot Brabant ,
De organisatie

Rob, Fred, Alex,
Erwin en Benno
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2010 een gedenkwaardig jaar
In 2010 bestaat de UDCN 20 jaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
Iedereen herinnert zich natuurlijk nog de prachtige mokken (nog enkele exemplaren beschikbaar in de clubwinkel) en de herinneringsborden (waarvan de
opdruk verdween na het eten van knoflooksaus) ter gelegenheid van ons 10jarig bestaan.
Dat was het jaar 2000. In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd. De gemiddelde rij-sleuteltijd verhouding is dramatisch verbeterd (zijn we zoveel handiger
geworden of is gewoon alles al vervangen?). Ook de manier waarop we met
elkaar communiceren en informatie uitwisselen is totaal veranderd. Twintig jaar
geleden ging haast alles per telefoon en brief en liep iedereen met lijstjes met
handige adressen in zijn zak rond. Contactmomenten beperkten zich tot treffens
en individuele afspraken.
Bij ons 10-jarig bestaan was een groot deel van de informatie al redelijk beschikbaar via internet, maar de onderlinge communicatie ging nog veelal per telefoon. Ondertussen is ook de communicatie onderling veel makkelijker geworden
dank zij het UDCN forum waar ieder zijn/haar lief, leed en vreugde kwijt kan.
Eén ding is in al die tijden niet veranderd en dat zijn de eerst drie en later vier
Treffens per jaar die georganiseerd worden door individuele leden onder de vlag
van de UDCN. Natuurlijk zijn alle Treffens ontzettend leuk, maar ik ben er van
overtuigd dat iedereen voor zichzelf wel een lijstje heeft van de leukste, mooiste,
gezelligste Treffens.
Wij willen graag van zo veel mogelijk mensen weten wat hun populairste pakweg vijf Treffens zijn geweest in hun UDCN carrière. Wij gaan proberen daar
een top drie van samen te stellen en kijken of de organisatoren van deze topdrie
Treffens genegen zijn om nogmaals een Treffen te organiseren.
Je kunt je lijstje sturen naar

Roel de Glopper
evenementen@udcn.nl
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Koken met ….
Omdat onze vaste kok nog aan het bijkomen is van een
voedselvergiftiging hebben we zijn neefje Oleg gevraagd
om een bijdrage te leveren. Daar deze zijn opleiding op
dezelfde school gevolgd heeft verwachtten we dan ook
dat ook zijn culinaire uitspattingen op het zelfde niveau
zullen zijn als de gebruikelijke.
Oleg die zich zeer verguld voelde met deze opdracht is dit
keer op de proppen gekomen met een traditionele schotel
uit de Russische keuken.
Drachona
Omschrijving Drachona is een ronde koek van eieren,
die erg populair was bij boerengezinnen.
Techniek :
Smaak :
Soort gerecht:
Hoofdingredient:
Bereidingstijd:

Bakken in oven
Hartig
Ontbijt
Ei In combinatie met Zuivel
30-60 minuten

Ingredienten:

8 eieren 2 dl. Melk 30 gr. zure room 15 gr. Bloem 30 gr.
Boter zout
Drachona is heel gezond. En kan heel goed dienen als ont
bijt.
Scheid de eidooiers van de eiwitten.

Hulpmiddelen :
Voorbereiding

Meng de eidooiers met het zout, zure room en de bloem goed door elkaar en giet
er geleidelijk de melk bij. Klop de eiwitten stijf en roer ze voorzichtig door het
eidooiermengsel.
Vet een ronde ovenschaal in en giet daar het beslag in.
Bak het in een goeie hete oven tot het gaar is. Controleer of het gaar is met een
spaak, ik gok op een oventemperatuur van ca 200 graden, ca 20 - 30 minuten.
Serveertips Drachona wordt geserveerd met gesmolten boter en gehakte peterselie. Prijatnovo appetita!
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Delfsail
Deze zomer is er na zes jaar weer een DELFSAIL in Delfzijl van 22 t/m 26 augustus 2009. Vanwege het succes van de vorige keer is er dit jaar een extra gelegenheid om elkaar te treffen. Derk Bos heeft weer dezelfde prachtige plek aan de
Amsweerderweg 12 9937 TD in Amsweer geregeld. Je bent er welkom vanaf vrijdag 21 augustus.
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 gegarandeerd goede
suggesties voor andere
activiteiten dan Delfsail.
Het bezoeken van programma onderdelen van
Delfsail is geheel op eigen
gelegenheid. Nadere informatie over het programma van 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 een BBQ aanwezig, maar je moet zelf voor de ingrediënten zorgen.
Op het terrein is een bar waar fris, bier e.d verkrijgbaar is. De kosten voor het
treffen zijn nog niet bekend, maar zal niet veel afwijken van een gewoon treffen.
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Hoe kom ik in Amsweer?
Vanaf Assen de N33 volgen richting Delfzijl / Appingedam
Voor Appingedam Rechts de N362 hier meteen weer rechts de parallelweg volgen.
Voor informatie en aanmelding
Derk Bos
Tel: 0596-618649
Mail: ivanhaasen@orange.nl

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 !!

