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Van de voorzitter 
 

Tijdens het lezen van deze Twin zullen de meeste onder ons alweer terug 
zijn van vakantie. Op het moment van dit schrijven ben ik nog bezig met 
de voorbereidingen van mijn tweede (mini) vakantie naar Delfzijl 
(Delfsail). Ik verheug me erop. 
 
Het vorige treffen in Alphen ligt nog vers in mijn geheugen en dan met 
name de toerrit van vrijdag avond, mijn Jup is nog nooit zo vuil geweest, 
het was dan ook een zeer prettige en ruige rit. Mijn Complimenten aan de 
uitzetters van deze rit (en het treffen). Met de Jup was het wel flink in de 
toeren rijden, maar gelukkig had ik aan Robert Hoffman een ervaren bak-
kenist in het bakkie en wist hij de druk op het achterwiel optimaal te hou-
den. 
 
De reden dat Robert met mij mee reed was primair om zijn eigen Jup 
schoon te houden en alsof de duivel er mee speelde kwam de dag erna, 
tijdens de toerrit door een foute ontsteking de gehele inhoud van zijn 
lucht(olie)filter over zijn motor heen. Dus toch nog een vuile motor. Na 
het herstellen van de ontstekingsafstelling konden we gelukkig verder 
rijden. 
 
Op de camping terug bleek Mario Vissers de ontsteking (tweetakt) op het 
gevoel te kunnen perfectioneren, het resultaat mocht er zijn. Fijn dat er 
leden zijn die die kunst nog beheersen. 
 
Nu nog een najaartreffen, najaarsrit  
en een onderdelen beurs en dan  
zitten we in ons 20 jarig jubileumjaar,  
hier zullen jullie volgend jaar het  
nodige van merken, want dit kunnen  
we niet zomaar over ons heen laten  
komen. We houden jullie op de hoogte. 
 
Groet, 
 

 Huib Stiegelis 
 



555

Van de Redactie 
 
Zo de derde Twin van het jaar al weer. Ook deze Twin zit weer boordevol 
met allerlei leuke stukjes waarvan we denken dat we er jullie een groot 
plezier mee kunnen doen. Nu voor de meesten de vakanties langzaamaan 
al weer tot het verleden beginnen te behoren kun je jezelf nog eventjes 
vermaken met de verhalen in de Twin. Dit keer een aantal bijdragen van 
de vaste columnisten, waaronder de column van Karin de Zwart met haar 
'Tien van de Twin'. Een hoop technisch materiaal is deze keer aangele-
verd door één van onze leden: Gerard Konincks, Gerard bedankt.  
 
Bijna alle treffens van dit jaar zitten er alweer op en het najaarstreffen is 
dichtbij. Langzaamaan gaan we weer toeleven naar de kortere dagen en 
langere avonden waarin het ook vaak goed toeven is. Hopelijk hebben 
alle motoren er nog zin in en gaan we veel van jullie zien in Steenwijk.  
 
Aan mijn kant (Benno) is niet zo veel te vertellen eigenlijk. Olga doet haar 
werk nog steeds alhoewel ik er niet geheel gelukkig mee ben maar ach 
dat komt ook ooit wel goed. Dunja heeft een knarsende versnellingsbak 
en voor de zekerheid zijn er nu maar twee Duitse fietsen in de garage 
aanwezig om van a naar b te komen.  
 
Helga heeft recent gezelschap gekre-
gen van Katia een 25-jaar oude 
K100RS. Samen moeten zij er voor zor-
gen dat ik het hele jaar door mijn werk 
kan doen, in de winter en met slecht 
weer mag Helga opdraven. Tijdens de 
warme tijden en voor de snelle stukken 
is Katia aan de beurt.  
 
Helga heeft zich volledig verjongd.  
Tijdens een recent ritje met de vrijwilli-
gers van de dierenambulance is de  
teller rondgegaan en zit ik weer op een maagdelijke BMW. Misschien is ze 
jaloers op Katia. Nu Dorine ook haar rijbewijs  
gehaald heeft wordt het langzamerhand wel  
erg vol in de garage met al die brommers.  
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Misschien maar een garage bouwen voor die leuke GT750 die ik laatst 
weer eens zag. 
 
Ik (Jos) ben nu ein-
delijk vreemd aan 
het gaan. Ik heb een 
Duitse kopie van de 
Ural gekocht in de 
vorm van een 
R1150R met een 
heel leuk span (LBS) 
eraan.  
 
Op mijn gezicht 
staat inmiddels een 
permanente glim-
lach, maar vergeten 
doe ik mijn 'Groentje' niet. Zij staat toch steeds te knipogen naar mij, 
want ze weet dat ik een heel groot zwak voor haar heb. Ik heb sinds kort 
ook een nieuwe garage dus wellicht 
dat ik haar toch een onderdak en 
een (opknap)beurt (leuke metafoor) 
geef.  
 
Van mijn hand kun je in deze Twin 
een stukje lezen over voertuigen op 
Cuba n.a.v. mijn reis in mei 2009. 
Het is uiteindelijk toch een soort 
geschiedenisverhaaltje geworden. 
Het zal wel beroepsdeformatie zijn. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier en 
tot Steenwijk 
 
Groet, 
 

Jos en Benno 
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Wat een shitweekend! Waardeloos!  
Echt 3 x NIKS met hoofdletters! 
 
Vreselijke Vrijdag  
 
Jaaa, ’t begon allemaal wel zeer hoopvol. De baas kwam me vrolijk uit de garage 
halen. ’t Zonnetje scheen, de vogels floten en ik voelde me topfit! Een weekendje 
scheuren lachte me tegemoet. Natuurlijk had ik al argwaan moeten krijgen, toen 
ook de aanhanger uit de garage werd gehaald. Ik werd ingespannen en vervol-
gens beladen als pakezel. Dat zou de snelheid er danig uithalen. Maar naïef als ik 
was, meende ik toch een lekker snel weekend tegemoet te gaan. Ik had namelijk 
gehoord van de superbikeraces, en als mijn baas dat ruikt, schroeft hij mijn gas 
altijd fijn ver open. IJdele hoop op een mooie toekomst! 
 
Na pakweg een uur puffend en zwaarbeladen gewacht te hebben, hoorde ik de 
roffel van een onvervalste Boxer in de verte aankomen! Ha, met de komst van de 
Parijs-Dakar BMW, was het vertrek aanstaande!  Baf! Daar werd ik ingeplugd met 
een Garmin-navigatiesysteem. Nieuwsgierig bekeek ik het. Wat? De baas had de 
snelwegen uitgezet!!! Dat beloofde niet veel goeds. Ik controleerde direct de 
plaats van bestemming. Heerhugowaard?!? Dat kon niet waar zijn. Hij vergiste 
zich! Daar hoorde Assen te staan. Of zou het TT-circuit weer verlengd zijn? 
Tijd om me erover op te winden, kreeg ik niet, want daar sprongen al een kind en 
een vrouw in mijn splinternieuw span (weer extra gewicht). 
 
De baas bediende mijn contactsleutel, en mijn gebrul van ingehouden woede, 
klonk machtig uit mijn uitlaten. Mijn zuigers sprongen op en neer, mijn motor 
spon van genot, de olie gierde door mijn leidingen en ik was klaar om in de eerste 
100 meter de totale achterband op te roken!!! Jiehoeoeoeoe! 
 
Met een luide klak werd de eerste versnelling ingeschakeld en een spanningscheut 
sprong door mijn ketting. Daar gingen we!  Langzaam liet de baas de koppeling 
opkomen en vlogen.. eh…rolden we weg. Wat een deceptie! Via een idioot toeris-
tische route, met bospaden (brrrr), sluizen (ieieieieuuww) en secundaire wegen 
(blllgg), kwamen we na twee volle klokuren met oververmoeide schokbrekers aan 
op de plaats van bestemming, zo’n 80 km van huis. 
 
Nu vraag ik u: WAT IS ER MIS MET MOOI SNEL ASFALT EN RACEN??? Weet mijn 
baas niet over welke capaciteiten ik beschik en in wat voor supertijd ik deze 80 
km. KAN afleggen? 
 
 
 



      Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                                                       Nummer 77, september 2009 Nummer 77, september 2009 Nummer 77, september 2009    

Pagina  Pagina  Pagina  888 

Ik werd geparkeerd tussen een stel geha-
vende, roestige kopkleppers van veelal 
Russische makelij. We waren waarschijnlijk 
op een verkeerd adres beland. Er was niet 
één racer te bekennen. Dit moest allemaal 
op een misverstand berusten. 
Maar toen ik van mijn last ontdaan werd, 
vreesde ik met grote vrees dat dit wel 
degelijk de juiste bestemming was. Ont-
koppeld van de aanhanger voelde ik me 
wel iets beter, maar toen ik zag dat de 
baas direct een biertje nam, trok ik snel de 
ongunstige conclusie dat er op deze Vrese-
lijke Vrijdag niet meer gereden zou wor-
den. Balen! 
 
Terwijl iedereen ene Walter complimen-
teerde met zijn prachtige locatie, keek ik 
eens om mij heen waar mijn nachtonder-
komen zich zou kunnen bevinden. Iets 
verderop ontwaarde ik een hoopvolle loods, maar toen ik de kans kreeg binnen te 
gluren, bleek die vol met caravans. Waar zouden ze mij in de komende nacht dan 
laten? Lang tijd om erover na te denken kreeg ik niet, want al snel kwamen er 
bewonderaars mijn kant op lopen… Eindelijk! 
 
Zaterdag 
Ik had het kunnen weten! De hele nacht buiten in de ijzige kou gestaan! En alsof 
dat nog niet ellendig genoeg was, was ook nog eens het bloesemuitvalseizoen 
begonnen en was ik besneeuwd met allerlei wildvreemde, ongewenste en viesma-
kende pollen, waardoor mijn uiterlijk besmeurd werd. Getver! Het enige lichtpunt-
je was geroezemoes over een toertocht. Wat daarvan waar was, wist ik nog niet, 
maar het leek me, dat ik in ieder geval wat heerlijke kilometers zou kunnen vreten 
onder mijn racebanden. Ik moest me hier maar zo goed mogelijk doorheen slaan.  
 
Terwijl alle menspersonen zich tegoed deden aan een weldadig ontbijt, klaargezet 
door een andere snuiter zijn vrouw, kreeg ik natuurlijk niets. Daar moest ik op 
wachten tot de tankstop vlak vóór die betreffende toertocht, die nota bene nog 
door bleek te gaan ook. Maar ik was weer blij gemaakt met een dooie mus. We 
reden wel, maar de 150 hebben we niet eens gehaald, laat staan de 250 die ik 
graag rijd. Sterker nog, veel harder dan stapvoets ging het niet en dan nog moes-
ten we af en toe wachten omdat het tempo voor sommigen te hoog bleek. 
Gaaaaap! Het dieptepunt van de tocht was voor mij echter het moment dat IK 
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ingehaald werd door een rokend 50CC tweetakt-brommertje waarvan de topsnel-
heid niet meer dan 40 km/uur mag bedragen en deze volgens mij half gas reed. 

  
De met zorg uitgezette tocht, voerde ons langs bijzonder mooie plekjes in Noord-
Holland en Egypte (aan het grote aantal kamelen te oordelen). Met dit slakken-
gangetje had ik genoeg tijd om opzij te kijken. Meestal zie ik alleen maar flitsend 
asfalt. Wel vreemd vond ik dat de bollenstreek zichtbaar verplaatst was, maar dan 
zonder hyacinthen. Ik werd weer geparkeerd tussen hoestende en rokende colle-
ga-spannen, allemaal zonder aerodynamisch uiterlijk: ik voelde me het zwarte 
schaap in de motorfamilie. Iedereen klom een dijk op, maar ik kon onmogelijk 
zien wat daarachter was. Waarschijnlijk geen circuit, anders had ik wel betere 
geluiden gehoord dan het lichte ruisen van een branding. Toen ik weer gestart 
werd, had ik echt niet gedacht dat we nu ineens wel zouden scheuren, maar dat 
we een flink stukje zouden rijden was wel mijn hoop. Ik had natuurlijk beter moe-
ten weten… Nog geen 5 minuten later stopten we weer om geparkeerd te wor-
den. Ik begon er aardig de P in te krijgen. Lunch???? Hadden ze nog niet genoeg 
binnen? 1x tanken op een dag is toch wel voldoende? 
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Gelukkig besloot het gezelschap 
nog wat kilometers toe te voe-
gen aan de tocht en ik moet 
zeggen: er zaten tenminste lek-
ker veel bochten in en het uit-
zicht vanaf de dijken was ook 
geweldig. Uiteraard stopten we 
nogmaals. Ik was benieuwd wat 
ons nu weer weerhield van rij-
den. Een aantal coureurs was 
naar binnen en wilde niet meer 
naar buiten. Het was een muse-
um (zo las ik), waarin de restan-
ten van een scheepsdiesel ston-
den, met een cilinderinhoud waarin ik gemakkelijk kon verdwijnen. Zo’n apparaat 
waar het vermogen niet uit het toerental komt. Er stonden nog meer rariteiten, 
zelfs driewielers zoals wij, maar dan toch anders en duidelijk minder snel en ge-
stroomlijnd dan ik. Ik hoorde dat iemand in de verte een zware diesel startte, en 
uit zijn uitlaat klonk een swingend ritme, dat leek te zeggen: deze motor is 100 
jaar oud en loopt op petroleum…. Ik hoorde gepraat over grootmoeders tijd en 
ouderwetse gebruiksvoorwerpen en ik hield mijn motorblok vast: zou er nóg ouder 
spul in de stoet meegaan? Gelukkig kwam er niets uit het museum: waarschijnlijk 
moest alles daar blijven. 

 
Aan het eind van de middag, na het leegkopen van de plaatselijke Super de Boer, 
keerden we terug naar het kampement achter de groene tent. Ik werd verwel-
komd met een rooklucht van heb ik jou daar. Dit keer was het geen voorzitters-
jupiter. Deze geur bleek de rest van de avond alleen maar erger te worden. Na 
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wat drankinname (het rijden was duidelijk voorbij… jammer), vormden de cou-
reurs en aanhang een kring bij het vuur en werden er wat onbelangrijke zaken 
besproken. Het viel me op dat het woord ‘sleutelmoment’ vaak aan de orde kwam. 
Ik begreep wel waarom, met al deze machines om mij heen. Het vuur laaide hoog 
op, terwijl ze ondertussen een BBQ nuttigden met heerlijke salades, zwart vlees 
en alweer drank. Ik was blij dat ik er een eindje vanaf stond, want het walmde 
verschrikkelijk en de vonken vlogen rond.  
 
Mijn stoere frame en strakke lak werden gelukkig niet beschadigd. Ik was voorbe-
reid op weer een koude, donkere nacht en viel teleurgesteld in slaap, terwijl ze 
het daar goed naar hun zin schenen te hebben bij het vuur… Zij wel… 
 
Laatste dag 
 
We zouden lekker terugvlammen naar huis: de coureurs pakten allen in en verlie-
ten, na weer een uitstekend ontbijt,  het terrein. Walter en Karina, Klaas-Jan en 
Muriël, Maarten en Sven werden uitgebreid bedankt.  
 
Mijn baas bleef nog even! Ha! Die ging ze natuurlijk allemaal even inhalen! Ik had 
er al weer helemaal zin in! Gaan met die banaan! Toen wij ook bepakt en bezakt 
waren en ik de aanhanger weer achter mijn kont had hangen, zou ik eindelijk de 
kans krijgen iets van mijn ware krachten te tonen: vol gas naar huis en al die Rus-
sen als een raket voorbij scheuren! Jip-
pie!!! Mijn wensen zouden in vervulling 
gaan zo aan het einde van dit weekend! 
Maar niets was minder waar, want wat 
denk je…. REGENT HET!!!!   
 
Heel rustig reden we dus terug naar huis 
en werd ik naar mijn garage gebracht, 
waar het wèl droog was. 
 
Verslag van een getergde Kawasaki ZZR-
1100 met EML-tupperware 
 
P.s.: Gelukkig hebben mijn baas en zijn 
gezin het wel naar hun zin gehad…  
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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 exem-
plaren beschikbaar in de clubwinkel) en de herinneringsborden (waarvan de 
opdruk verdween na het eten van knoflooksaus) ter gelegenheid van ons 10-
jarig bestaan. Dat was het jaar 2000. In de afgelopen 10 jaar is er veel veran-
derd. 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. Contactmomen-
ten 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 pak-
weg 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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Het zelf maken van een pakking        Vertaald:  G. Konincks 
 
Dikwijls hebben carterpakkingen gecompliceerde vormen en zijn ook niet altijd 
voorradig bij toeleveranciers. Men kan natuurlijk gebruik maken van vloeibare 
pakking, maar hier zitten ook nadelen aan vast. Vloeibare pakking kan komen op 
plaatsen waar we het beslist niet willen hebben, zoals op plaatsen waar het 
smeerkanalen kan verstoppen. Vanwege dikte verschil met originele afdichting 
kunnen er tolerantie problemen ontstaan, waardoor assen bijvoorbeeld niet de 
speling krijgen die ze nodig hebben. Verder bij demontage moeten de vlakken 
altijd weer goed schoongemaakt worden. 
 
Zelf een pakking maken is niet moeilijker als hieronder beschreven. 
Het materiaal wat we daarvoor nodig hebben is : 
-een blad papier van voldoende afmetingen 
-een kogeltje ( oude lagers zat ) 
-een hamertje ( heb je zo wie zo nodig voor een rus ) 
-een carterhelft 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats het papier op de carterhelft. Plaats het kogeltje daar op het papier waar 
zich de bevstigingsgaten in de carterhelft bevinden. 
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Door met het hamertje op het kogeltje te tikken maken we een gat in het papier 
voor doorvoering van de bevstigingsbout. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats nu een van de bevestigingsbouten in het ontstane gat en fixeer hiermee 
het papier. 
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Zorg dat het papier netjes op zijn plaats blijft en maak nu een voor een de andere 
gaten, waarbij je telkens nadat je een gat gemaakt hebt een bout plaatst. Vergeet 
hierbij ook niet de gaten voor de centreringspennen.  

 
Tik vervolgens met het 
hamertje voorzichtig 
langs de buitenkant van 
de carterrand totdat al-
leen de vorm van de car-
terhelft over is. 
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Daarna herhaald men deze handeling voor de binnenzijde van de carterrand. Om 
te vermijden dat het papier scheurt kan men het eventueel ondersteunen met een 
lineaal. 
 
Veel succes !! 
 
 

Gerard 
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Agenda van de U.D.C.N. 2008-2009 
 

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. 
 
1 november 2009 
Tweede onderdelenbeurs U.D.C.N, op de gebruikelijke locatie te Kesteren. 
 
 
Verder verspreid over het jaar zullen nog meerdere sleuteldagen gehou-
den 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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Vlietlanderit 
 
Binnenkort is het weer zover.  
 
Op 5 september a.s. rijden we weer 
de bekende Vlietlanderit onder  
auspiciën van de U.D.C.N.  
Als je mee wilt rijden ben je van 
harte welkom om jezelf op te geven 
bij: 
 
Sandra korpershoek of  
Arthur Kouwenhoven 
 
Voor hen die al aangemeld zijn, Hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste aanmel-
dingen. Dankzij jullie hopen we er ook dit jaar een groot feest van te kunnen ma-
ken.  
 
De planning voor 5 september is als volgt: 
  
09:30-10:15  Aankomst motorrijders op de parkeerplaats   
   brandweerkazerne,Koninklijke Marinelaan,   
   Voorschoten.  
   Ontvangst met koffie/thee bij Huize Vlietlande. 
10.15-10.30       Opstappen 
10.30-11.00       rijden richting Leiden 
11.00-11.25       rijden richting Hazerswoude 
11.30-12.15       rijden richting Boskoop 
12.15-13.30       Pauze bij de IJssalon 
13.30-15.30       rijden richting Voorschoten 
15.30-16.00       Aankomst Huize Vlietlande.  
16.00-17.00       Afsluiting met hapje en een drankje.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
 
Opgeven of meer informatie bij  
 

sandra@vlietlanderit.nl 
arthur@vlietlanderit.nl 
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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 sep-
tember op camping DE BLAUWE LANTAARN. Nadat we Het uiterste noorden reeds 
verkend hebben in de vorm van Delfsail hier de mogelijkheid om de mooie omge-
ving rondom Wateren met een bezoek te vereren. 

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. 
 
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  Aankomst, ieder zorgt voor zijn eigen natje en droogje 
Zaterdag  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. 
Zondag Vertrek 
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Het adres van de camping: 
 
Camping “De blauwe Lantaarn” 
WATEREN 5, 8438 SB WATEREN – TEL. 0521-387258 
WEBSITE: WWW.DEBLAUWELANTAARN.NL 

     
Graag vantevoren opgeven bij de organisatie i.v.m. de inschatting van het aantal 
campers etc. wat gaat komen. 
                
Aanmelding bij  Rob en Arno Bouwman 
Telefoon:      0516-491316                 
Mail:    trbouwman@hetnet.nl 
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De Kronieken van Bruintje    door: Paul Weekers 
 
Oftewel (Bijna) 1 jaar door weer en wind op een Ural IMZ 8.103. 
 
In 2008 kwam ik wegens een verandering in mijn werksituatie buiten mijn woon-
plaats Boxtel te werken, dit zou in december 2008 plaatsvinden. 
Daar ik altijd met de fiets de kids naar school bracht en mij daarna naar mijn werk 
spoedde, moest er een voertuig komen dat mij en mijn kinderen snel, veilig en 
betrouwbaar van A naar B en C kon brengen (oftewel van thuis naar school en 
werk en vice versa). Enne, O, ja…….’t Mocht van mij géén auto zijn, want twee 
auto’s voor de deur is wel zo decadent. Als fervent motorrijder, Guzzist van huis 
uit, ging mijn keus uit naar een betaalbaar zijspan.  
 
In een vorig leven (1994)had ik nog ooit een Dnepr MT-11 gehad, dus de Russi-
sche kuren waren mij niet vreemd en boezemden mij derhalve ook geen angst in. 
Eigenwijsheid is mijn deel en van een beetje excentriciteit ben ik niet vies dus de 
zoektocht naar een stoer Russisch span werd gestart. 
 
Mijn vrouw zag het aanvankelijk niet zo zitten en wilde eerst zelf proefkonijnen 
alvorens ze mij met onze twee dochters (toen 3 en 5) op pad durfde te sturen. 
De hele familie werd gaandeweg de zoektocht naar een mooi zijspan op internet 
steeds enthousiaster, de plaatjes op marktplaats, de filmpjes op youtube, allen 
droegen bij aan het beeld van de “Stoerste Pappa van de School die zijn meiden 
met Hoogglansch Roze hel-
men op het schoolplein nog 
een zoen op de wang geeft, 
alvorens met een Ferme trap 
het Stalen Monster weer tot 
leven wekt!” 
 
20 september vorig jaar was 
het zover. Een week eerder 
hadden Bruintje en ik elkaar 
al gezien, op internet was het 
al liefde op het eerste ge-
zicht, en mijn Italiaanse 
Schone (een Guzzi Caféracer) 
was al een tijdje onaange-
roerd en stond te mokken in 
de schuur.  
Samen met een vriend van me gingen we Bruintje  
ophalen in Ruchpen (de meer oplettende  
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marktplaatsbezoeker weet dan waarschijnlijk al waar Bruintje vandaan komt, de 
goede man heeft vaker Spannende Spannen te koop). 
 
Het was zeker weer sinds ’96 
dat ik een zijspanmotor gere-
den had, en om eerlijk te zijn, 
we hadden geen trailer of zo bij 
ons en ik moest het span dus 
zelf 70Km naar huis rijden, was 
ik best een beetje nerveus, 
sterker nog, ik had er slecht 
van geslapen…. Maar na de 
eerste Kilometers waren de 
zenuwen weg en bleek: 
“Bruintje” best goed te sporen, 
redelijk te remmen, normaal 
voorspelbaar te reageren op 
gasgeven, koppelen en rem-
men. En wat denk je? Mijn familie, de vrouw van mijn maat, kortom de hele straat 
stond buiten toen Paultje onbedoeld op 2 wielen de hoek om kwam zeilen, de boel 
maar NET onder controle………. 
Dit werd het begin van een leuke nazomer, mooie winter, prachtig voorjaar en 
een nog immer voortdurende zomer….. De eerste weken werd er vooral geoefend, 
afgesteld, gecontroleerd, gesmeerd en vervangen, niets motorisch want dat liep 
als een zonnetje. Er werden autogordels gemonteerd en er werd een valbeugel 
gelast (die trouwens nooit op de motor heeft 
gezeten). Ook werd er op marktplaats een kek 
groen windschermpje gevonden, opgeknapt en 
gemonteerd. Later werd er ook lekker met de 
meiden gereden, wat een Feest!!!  
 
Na 1 december 2008 werd het echter serieus, 
er moest nu ECHT gewoonwerkt worden met 
“Bruintje”. Weer of geen weer, regen, wind, 
sneeuw of hagel……allen waren mijn 
deel……….”Bruintje” gaf geen krimp. Met een 
glimlach van oor tot oor trotseerden  “Bruintje” 
en ik de meest vreselijke Nederlandsche weers-
omstandigheden, hoongelach en verontwaardi-
ging waren ons deel. Maar wij sloegen ons er 
dapper doorheen. En toen lag er opeens 
sneeuw! Samen met een vriend van me zijn we 
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de velden ingetrokken. We hebben “Bruintje” laten doen waarvoor ze gemaakt is: 
Lekker door de velden, onverharde (hard bevroren) wegen en akkers laten ploete-
ren. Je kon merken dat ze daar in haar element was! 
 
Toen de ochtenden lichter, en de avonden weer langer werden werd het tijd om 
“Bruintje” te ontdoen van haar wintervaseline jasje, om haar een keer goed pekel-
vrij te maken. Ik spoot haar met de Karcher af en het was alsof een slang zich van 
haar huid ontdeed. Samen met de olieresten, modderige vaseline en ander opge-
hoopt straatvuil spoelden ook delen van haar fraaie laklaag door het afvoerputje! 
Ik spoot met 12bar zo door de lak op het maagdelijke blanke staal!!!  
Toen werd het tijd om daar iets aan te doen, roest mocht immers géén kans krij-
gen. Op dat moment is de “Hammerite” metaalprimer in beeld gekomen. Met rol-
ler en kwast aan te brengen, komt roze uit het blik (mijn dochters dachten héél 
even dat ik “Bruintje” voor hun  roze schilderde) en droogt, tja, wat voorkleur is 
het….zeg maar oud roze, bruin rood op.  Ook zou en moest er een haaien bek op! 
 
Op een gegeven 
moment, toen mijn 
zijspan in de verf 
stond en ik dus 
een paar dagen 
slechts solo kon 
rijden (overigens 
géén pretje op 
zijspanbanden) 
gebeurde het……  
 
Normaal heb ik ten 
alle tijden gereed-
schap en wat re-
serveonderdelen 
bij me. Dan zie je 
dat er nooooit iets kapot gaat. Maar zodra je 5 minuten van huis bent zonder back
-up breekt de pleuris uit. Slecht lopen op 1 pit, die viel ten langen leste uit, andere 
even later ook, en daar sta je dan……zonder spullen, de wegenwacht te bellen. Na 
5 minuten prutsen bleek de condensator het begeven te hebben, die hebben we 
vervangen en Hoppa, trappen en lopen! Wat die wegenwachters trouwens veel 
spullen bij zich hebben, ongelooflijk. De goede man is nog achter mij aan gereden 
om een bakkie koffie te drinken bij mij thuis alvorens zich in de avondspits te stor-
ten, goej volluk die WWers! 
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Verder werden oliën ververst, filters vervangen, vetpunten hergevet en her en der 
werd een nieuw kabeltje getrokken of aangespannen. Ook werden de originele 
binnen en buitenbanden vervangen voor een setje Heidenau 19x4 en werden er 
vast 2 wielen bij Haan wheels te Schijndel opnieuw gespaakt.  Om mijn span ope-
rationeel te houden had ik hier een 5e wiel voor nodig, waarvoor dank Ed! 
 
Er werd flink mee gereden dit voorjaar, zonder noemenswaardige problemen. Wat 
kleppenstellen, olie bijvullen etc… Ook werd de Russische bobine voor een Ducel-
lier vervangen, trillingsvrij opgehangen natuurlijk. Ach en heel af en toe dan schrik 
je van het incasseringsvermogen van zo’n Rus. Zo trilde op een goede dag steeds 
de rechter bougie dop van de bougie. Op zich geen probleem om thuis te komen, 
effe bukken tijdens het rijden en het ding terug duwen. Maar op een gegeven 
moment zag ik de hele cilinder op en neer bewegen……wat bleek, de voetbouten 
waren losgetrild! En gewoon thuiskomen met zo’n klapperende cilinder!!! 
 
Nee, neem dan het eerst weekeinde van mei. Ik had een olielekje (’t werd steeds 
groter, maar was onder controle) bij mijn krukaskering. De spullen om het te re-
pareren waren reeds besteld. Ik zou dat weekeinde naar Moulin’Blues te Ospel 
gaan. Ik ben er ook geweest, alleen niet zoals gepland. Vol goed moed vertrokken 
we: “Bruintje”en ik met een passagier in de bak en een maat van me op een oude 
Honda in ons kielzog. Mijn passagier had een prachtige route door de ruigste bin-
nenlanden van Brabant naar Limburg uitgestippeld. Met een minimum aan be-
bouwde kom. Kortom geweldig! 
 
Bij Helmond gebeurde het: de krukaskering was voort zo lek dat de koppeling nat 
was geworden, niet vochtig, nee nat, ZEIKNAT!!! Dat was einde oefening. We 
hebben de motor achter moeten laten bij non-vijandige inheemsen en “Bruintje” 
de zondag na het festival met een trailer moeten repatriëren. ’t Mooie was dat de 
maandag erop de koerier voor de deur stond met de door mij bestelde spullen van 
de Ural-Zentrale. Diezelfde dag nog, vliegwiel, koppeling incl. kabel, krukaslager 
en keerring, en de pakkingen, kortom de hele rataplan vervangen. 
En als ik eerlijk moet zijn: dat viel me qua moeilijkheidsgraad niet eens tegen! 
 
Tussendoor nog eens twee banden vervangen, het toespoor van het span klopte 
voor geen meter…….of eigenlijk zat ik er maar een cm of 8 naast, en ja, dat vreet 
banden (met dank aan Bandenbedrijf van Esch, ook voor de mooie foto’s) 
 
“Bruintje” is nu ook aardig van deze tijd qua accessoires: 
 
Brandblusser, een extra munitiekist (uit’45), pioniersschep, on-board acculader in 
de winter, rechargeble Maglite, beugel voor satellietnavigatie (alleen als er Sput-
niks in de buurt zijn), extra zoeklicht, on-board actioncamera (check mijn youtube 
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filmpjes onder de naam Paul-
thePig1 maar eens) en er komt 
zeker nog wel meer aan…. 
 
Verder zijn er nu al zoveel leuke 
dingen die ik met “Bruintje” 
beleefd heb. 
 
Een chagrijnige maat van me 
omdat “Bruintje” meer bekijks 
krijgt dan zijn BikerBuildoffHar-
leyfromHell . 
 
Een Russisch omaatje dat hele-
maal opleeft als ze in Boxtel, of all places, eenzelfde Ural ziet als vroeger bij haar 
op de boerderij. 
 
Vastzitten in de modder tegen 
zonsondergang. 
 
Een herinneringsvideo van Box-
tel en omgeving maken met een 
vriendin van me. 
De talloze mensen die maar 
blijven zeggen: “Da’s un ouwe 
motur” of “Mien pa haj ok nog 
zonnu libbureetur” 
 
Kortom, met een Rus is het, 
maar dat weet eenieder die de 
Russian Twin leest allang, hoe je 
het ook uitlegt, ALTIJD FEEST! 
 
Met een beetje een onbevangen houding en een attitude van “If it ain’t broke, 
don’t fix it!” sta je met een Rus niet snel stil…. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

PaulthePig 
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De Dordtse U.D.C.N. najaarsrit 
 
Vorig jaar hebben we tijdens het najaarstreffen te Dordrecht de toerrit niet ge-
heel uit kunnen rijden. De dag erna ben ik met een klein ploegje de rest van de 
rit gaan rijden en dit beviel goed. 
 
Voor wie de mooie omgeving van Dordrecht (verder) wil zien wil ik op zaterdag 
24 oktober een leuke rit uit gaan zetten voor de UDCN leden. Je mag ook je 
vrienden meenemen, een Rus rijden is niet verplicht. Ben je nog nooit op één 
van de UDCN treffens geweest of houd je niet van kamperen dan is dit de kans 
om op een leuke manier kennis te maken met je mede clubleden en de UDCN. 
 
De gegevens: 
 
� Zaterdag 24 oktober 2009 
� Aanvang 10.00/11.00u  
� Start rit 11.00u 
� Lunch stop 13.00u 
� Vervolg rit 13.45u 
� Einde rit 16.00u 
� Drankje 16.00u 
� Einde dag ?  
 
Opgeven of vragen mail naar: voorzitter@udcn.nl 
 
Ik heb gekozen voor opgeven via de mail, dan kan ik de toerrit en de verzamel-
plaats naar hen die zich opgegeven hebben mailen. Het voordeel hiervan is dat 
als iemand toch iets later is hij of zij zich kunnen aansluiten op een later punt in 
de rit. 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze rit, hapjes en drankjes zijn voor eigen 
rekening. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Huib Stiegelis 
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Onthaasten  (een zomertreffenverslag) 
Of zoals Herman Finkers zegt: Onthaasten! En rap een beetje! 
 
Onthaastdag 1: 
Onderweg zijn met een gemiddelde snelheid 
van 50, zorgt ervoor dat je ziet. 
Kijken doet iedereen, maar zien is een ander 
verhaal. En wat mogen we dan toch in ons 
handjes knijpen met ons kikkerlandje. Buiten 
de prachtige wolkenpartijen zagen en pas-
seerden we polders, dijkjes, kerkjes, huizen 
met erfjes om van te kwijlen, slootjes en 
rivieren (gelukkig ook bruggetjes en pont-
jes), Nieuwpoort, bossen, vliegers, een stun-
tend modelvliegtuigje, valken (de roofvogels 
en de zeilbootjes), sluisjes en slingerwegge-
tjes die er lagen om van te genieten. Toege-
geven, het was ook schitterend weer en ook 
toegegeven: Harry’s Dnepr rookte dit keer 
niet, zodat we ook daadwerkelijk iets kónden 
zien. Maar wat is er mooier dan onderweg 
zijn? 
 
We deden er vier-en-een-half uur over om in 
Alphen te geraken. De borden UDCN waren 
onmisbaar, de tentjes en spannen vertrouwd 
en de verwelkoming als altijd hartverwar-
mend. We misten alleen de herkenbare lucht 
van het roken der vis, maar dat bleek te 
kloppen: onze secretaris schitterde door 
afwezigheid en werd uiteraard nu al node 
gemist. (Jij ook hoor, Gerrit!) Gelukkig werd 
dit ruimschoots vergoed door de vrijdag-
avondrit voor zandhappertjes. Die laatste 
kreet bleek zacht uitgedrukt voor een tocht 
die -volgens overlevering-  dwars door mod-
derplassen van het kaliber ‘hier-kom-je-
alleen-echt-schadevrij-doorheen-als-je-een-U
-boot-bent’ leidde. Er werd niet alleen zand 
gehapt, maar zeker ook water, modder en 
allerlei andere Noord-Brabantse bestandde-
len die het daglicht niet verdragen.  
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Onsterfelijke mensen als Eef, Mario, Eugène 
en vele, vele anderen kwamen totaal onher-
kenbaar terug van deze monsterrit der rit-
ten. Ons restte slechts het aanreiken van 
keukenrol, handdoek en water. 
 
Natuurlijk waren de motoren er niet beter 
aan toe dan hun berijders, maar eerlijk ge-
zegd sierde dat ze. Waar een bemodderde 
man gauw verschoond dient te worden, 
geeft het een bemodderde Dnepr of Ural 
extra cachèt. Gelukkig voor onze helden was 
het bier-, wijn-, vuur- en muziektijd en bo-
vendien waren er genoeg luisterende oren 
om alle verhalen tegen te vertellen. 
 
Onthaastdag 2: 
 
Na een buiten-ontbijt in het zonnetje 
(probeer dan maar eens niet te onthaasten), gingen we weer onderweg! Onder 
leiding van onze eigen Rob en zijn vriendin, vulden nagenoeg alle bakken (er 
moest zelfs een heel gezin achterblijven), startten de motoren en vertrok de stoet 
voor een bedevaarttocht die zijn weerga niet kent! On the road again… 
 
De tocht voerde ons langs de welbekende kapelletjes door het schitterende Bra-
bantse land, dwars door bossen, weilanden, langs verse asperges en uiteindelijk 
naar onze zuiderbu-
ren. Art had nog een 
koppelingskabelpro-
bleempje (goeie voor 
galgje), maar gelukkig 
reed reddende engel 
Edward achter hem en 
kon de Zeeuwse Rus 
weer voort.  
 
We hadden lunchkeus 
uit: frietkot, deftig 
bourgondisch en lek-
ker maar lang wach-
ten, dus voor elk wat 
wils.  



292929

Na een blik in de kerk van 
Hoogstraeten 
(indrukwekkend), ging de 
bedevaart weer verder 
naar het kapelletje waar 
Stef de klok mocht luiden 
(wij waren er al bang voor 
dat-ie wist waar de klepel 
hing) en Marion voor ieder-
een een kaarsje heeft ge-
brand. Behalve dan voor 
Robert, want zijn tweetakt 
had panne! Gelukkig werd 
ook dat in een mum van 
tijd verholpen, zelfs zonder 
Ruud (zou het kaarsje dan 
toch geholpen hebben??). Op naar de volgende stop: het gevangenismuseum van 
Merkplas. Als je zo’n gevangenissfeer ziet, voelt en ruikt, ben je toch weer blij met 
de vrijheid van rijden op een motor. Die voelt dan extra lekker. 
 
Na ongeveer driehonderd grenswissels (zet daar maar eens douane neer) in Baar-
le-Nassau en Baarle-Hertog, het huis in twee landen met twee huisnummers en 
het dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog was het inkopen en barbequetijd! We 
gingen gewoon lekker verder met onthaasten. Erwin had zich enorm uitgesloofd, 
dus het smaakte voortreffelijk! Uiteraard waren er veel verhalen die nog verteld 
dienden te worden en er was vuur, bier, wijn en zelfgebakken popcorn…. En vuur! 
 
Onthaastdag 3: 

 
Nog lang niet alles gezien, maar toch weer onderweg! We namen afscheid tot we 
elkaar weer treffen en gingen weer, want er is nog veel te zien!!! Heerlijk ont-
haasten! 
- Rob, Fred, Alex , Erwin en Benno: Bedankt voor weer een supertreffen!!! 
 Klasse! 
- Hella: Fijn en goed dat je er weer was! 
- Leuk dat Junior uit België weer eens bij ons was 
- Jos, gaaf dat je toch ff kwam 
- Ruud en Sandra: gefeliciteerd! 
- Gerrit Hiemstra: je had gelijk! ’t Was goed weer! 
- Iedereen bedankt voor de sfeer en het geklets, gezwets en het ultieme 
 treffengevoel! 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
Hallo lekkerbekken, Boris is weer terug van weggeweest. 
 
De aanwezigheid van Adam in de Hof van Eden bewijst 
dat de tuinbouw een van de oudste bezigheden van de 
mensheid is.  
 
Karel de Grote (742 – 814) noemt in een verordening 
zevenenzeventig verschillende groentesoorten die in een 
tuin verbouwd moeten worden. En bij de volgende lofprij-
zing van een beroemde lekkerbek loopt iemand bepaald 
het water in de mond: “Geen enkel gerecht kan het oog meer bekoren dan de 
groente: het felle groen van de met goud bewaasde erwten, de koperen wortels, 
de stralende rode tomaten, de witte asperges met hun blauwe koppen, het donke-
re verzadigde groen van de spinazie, de glinsterende parels van de maïs! Zelfs het 
bescheiden geel van een aardappel helpt mee iedere tafel een lust voor het oog te 
maken”.  
 
Bovendien zegt een cultuurhistoricus: “wanneer we dit culinaire schilderij voltooi-
en met een paar brutale radijsjes, wat sappige groene slabladeren, enige kleurige 
glanzende paprika’s, een paar stralende gele hanenkammen en het aristocratische 
doffe groen van olijven, bovendien nog het oude violet van aubergines, dan kun-
nen we begrijpen dat de schilders zo vaak groenten als onderwerp voor hun schil-
derijen kozen.  
 
Maar in de eerste plaats gaan we ons toch zeker verheugen in de zeer originele 
Russische wijze van klaarmaken van groenten. 
  
Bloemkool a la Catharina de Grote. 
1 kilo bloemkool-100 gram bloem-2 eetlepels geraspte kaas-250 gram vet-slaolie-
zout-2 eieren. 
 
De groene bladeren van de kool verwijderen, de bloemkool in roosjes verdelen, 
deze wassen en gaarkoken in water met wat zout. Van de bloem en wat water 
een beslag maken, zout, slaolie en kaas erdoor roeren en daarna de eidooiers en 
het stijfgeklopte eiwit.  
 
Hier de roosjes indompelen en een voor een in het hete vet bakken. 
 

   Priejatnawa apjetieva! 
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Motocrypto  
 
Oplossing RT 75 
Maart 2009 
 
1.Hardyschijf, 2.Schakelaar, 3.Steilewand, 4.Loopvlak, 5.Doodlopendeweg, 
6.Voorrang, 7.Wegenzout, 8.Ketting, 9.Zuiger en 10. Pannen. 
 
We hebben drie inzendingen ontvangen van: 
 
Karin de Zwart, Clemy v.d. Steen en Peter en Siny Reuvers.  
 
Helaas voor Karin kunnen wij “pekelzout” niet goedkeuren, dus gaan onze felici-
taties uit naar de andere twee inzenders. 
 
Nieuwe opgave: 
 
1.  Wordt gebruikt door de zenders voor verkeersinformatie .a….ee..e 
2.  Rugstreepkikker       .e..a.a. 
3.  Vet goedje en toch stroef     .e.o.ie 
4.  Kalender        .a..e..e. 
5.  Bajes voor draaideurcriminelen     .e…e..i..s.a. 
6.  Variant van klapsigaar      ..a..i.. 
7.  Asdruk        .e.e..e.a..i.. 
8.  ANWB bord       .i…i..aa..i.ze. 
9.  Regenbanden       .ie..ie.e. 
10. Stoplicht        .e..ee…e.e.aa. 
 
Stuur je oplossing naar: 
 

secretaris@udcn.nl 
 
 
 
 
 
   
 



      Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland                                                                                       Nummer 77, september 2009 Nummer 77, september 2009 Nummer 77, september 2009    

Pagina  Pagina  Pagina  323232 

Cuba  (Stiefkind zonder pleegouders)  door: Jos Luijckx 
 
Op Cuba rijden veel Russische voertuigen rond. Niet vreemd gezien het jonge 
verleden van de revolutie die in 1959 op het eiland plaatsvond en de steun die het 
land daarna jarenlang vanuit de Sovjet-Unie ontving. Een land dat al enkele jaren 
op mijn verlanglijstje stond. De tijd drong ook. Ik wilde Cuba graag bezoeken zo-
als het nu is. Een land nog zonder McDonalds (op Guantanamo na dan!) en 
schreeuwende Westerse reclame. Een stap terug in de tijd. Na het voorjaarstref-
fen in Heerhugowaard was het eindelijk zo ver en ben ik met Dini naar Cuba ge-
vlogen en heb daar twee weken op het eiland rond gereden. In een auto welis-
waar, maar dat mocht de pret niet drukken. Een motor huren zit er op Cuba na-
melijk niet in. De vele motoren die er rijden zijn uit erfenis verkregen en stammen 
van voor de revolutie of ze zijn gewoonweg staatseigendom. Hetzelfde geldt voor 
de auto’s en trucks die er rijden. Je zult begrijpen dat deze eigendommen gekoes-
terd worden en niet zomaar aan elke Jan Boezeroen meegegeven worden. Het is 
in dit licht dan ook begrijpelijk dat Cuba beschikt over een rijdend museum. Voor 
vertrek dacht ik dat er wel een paar old-timers in de hoofdstad Havana zouden 
rondrijden. Na veertien dagen Cuba kan ik zeggen dat het hele land er nog in 
rond rijdt. De verhouding old-timer  vs  nieuw moet als volgt gezien worden. 50% 
old-timer (Chevies, Desoto’s, Oldsmobile’s etc.), 30 % Oostblok (Lada’s, Izh’s, MZ-
tjes  en natuurlijk Ural en Dnepr etc.) en 20% nieuw (Veel Chinees, Koreaans en 
Japans). Het rijden hier is een genot. Geen gestress, getoeter en meer van dit 
soort zaken. Iedereen is gewoon te bang om zijn manier van vervoer te verliezen 
en rijdt super voorzichtig. Raak je je vervoer kwijt dan ben je aangewezen op het 
openbaar vervoer (zeer erbarmelijk) of gewoon ouderwets liften. Leuk om hier te 
verwijzen naar een youtube filmpje over de beruchte Camello (kamelen) bussen 
die tot 2008 in Havana rondreden.  
(http://www.youtube.com/watch?v=UtPNXmwRYTA).   
 
Hier kunnen Eef Bi-
lars en Mister Q nog 
een puntje aan zui-
gen, wat een service 
verlening! Daarnaast 
kom je hier op elke 
hoek in heel het land 
nog onze gele NZH 
en Centraal Neder-
land bussen tegen. 
Soms nog met de 
bestemming Vlaar-
dingen of  ‘Geen 
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Dienst’ erop. Volgens mij reden Eef en Q hier zelf enkele jaren geleden nog op. De 
beroemde MB200’s. Eef jij zat toch op de 6713 en Q reed jij niet op de 8501?  

Nee, al het rijdend materieel wordt hier gekoesterd, opgelapt en weer lopend ge-
maakt en gehouden. Er verdwijnt hier niets naar de schroothoop. De Chevies wor-
den omgebouwd tot diesels of krijgen een Aziatisch ruilhart, maar niets gaat verlo-
ren. Op straat wordt hier menig blokje uit elkaar getrokken. Dacht ik nog dat de 
Aziaten vindingrijk waren, Cuba spant wat huisnijverheid betreft wel de kroon. 
Cuba kent een geschiedenis die teruggaat tot de tijd van Columbus. Voor die tijd 
werd het eiland bewoond door indianen. Een periode van kolonisatie begint rond 
1500. Schepen vol met zwarte slaven uit Afrika komen aan op Cuba. Die zijn nodig 
op de  suikerriet- en koffieplantages. Cuba en zijn grootgrondbezitters worden 
rijk.  Uit deze periode stammen de prachtige koloniale huizen in Trinidad, Cienfue-
gos en natuurlijk Havana. Ondertussen blijft het land trouw aan Spanje tot het 
einde van de 19e eeuw. Mede door toedoen van José Marti, een van de belang-
rijkste iconen van Cuba,  gaan de Cubanen een onafhankelijkheidsstrijd aan met 
Spanje. Het is op dat moment dat de Amerikanen graag orde op zaken willen stel-
len in hun buurland. Zij zien wel brood in het rijke Cuba en jagen de Spanjaarden 
op de vlucht. De drooglegging in de VS zorgt ervoor dat Cuba het bordeel van 
Amerika wordt. Het wordt een trefpunt van de jetset en Hollywoodsterren. Zon, 
alcohol, luxe hotels, casino’s, jazz, tropische salsa’s en exotische vrouwen zorgen 
ervoor dat Cuba een place to be wordt. De schrijver Hemingway verblijft in een 
hotel in Havana en schrijft hier zijn belangrijke werken, ondertussen genietend 
van het goede leven. Een uitspraak van hem:  
“Mijn mojito drink ik in La Bodeguita, mijn daiquiri  
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in El Floridita”. Zo brengt hij zijn dag door! 
 
In 1934 brengt ene Fulgencio Batista de regering van Cuba ten val. Hij verwel-
komt de Amerikaanse maffia met open armen. Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy 
Siegel en noem ze maar op willen graag investeren in Cuba. De stijl van de maffia 
uit Las Vegas wordt toonaangevend in Havana. Cuba is rijk maar niet iedereen 
profiteert hier van. De bevolking mort!!! Deze leeft in mensonwaardige armoede. 
De werkloosheid heeft gigantische proporties en een kwart van de Cubaanse be-
volking is analfabeet. Een jonge Fidel Castro laat van zich horen, maar wordt door 
Batista gevangen gezet. Na twee jaar krijgt hij amnestie. Fidel en zijn broer Raúl 
vertrekken naar Mexico. Hier beramen zij hun plannen om Cuba te bevrijden van 
de dictator Batista.  

 
In de tussentijd heeft ook een 
jonge arts genaamd Ernesto 
Guevarra  of wel Che zich 
aangemeld bij het groepje 
‘Barbudos’ (baardapen). Ook 
hij pleit voor een onafhanke-
lijk ‘Latijns’ Amerika en steunt 
de Cubaanse ‘zaak’.  Vanuit 
Mexico varen de guerrilla’s 
met een zelf gefinancierd 
schip met de naam ‘Granma’  
richting Cuba. Het rebellen 
leger van Fidel wordt steeds 
groter en weet uiteindelijk 
Batista af te zetten en te ver-
bannen naar Puerto Rico met 
in zijn pocket de rijke staats-
kas van Cuba.  

 
Op 8 januari 1959 komt Fidel triomfantelijk aan in Havana. Is dit een revolutie? De 
dictator is afgezet, maar hoe nu verder? Castro streeft naar een socialistische 
maatschappij naar Marxistisch model. Communisme? De ideeën zijn duidelijk, 
maar de uitvoering erbarmelijk. Fidel vindt zijn bondgenoot in de Sovjet-Unie. 
Voor de Sovjet-Unie betekent Cuba een landvast op Amerika, voor de Cubanen 
betekent de Sovjet-Unie een landvast op welvaart en materiële zaken. De Chevies 
blijven rondrijden, maar er komen nu ook Russische merken het land binnen. 
Urals, Dneprs en Kamassen ‘verfraaien’ het straatbeeld. Chroesjtsjov vind in Cuba 
een bondgenoot op slechts 200 km van de vijand. Ondertussen heeft het volk het 
stukken beter: goede gezondheidszorg, onderwijs etc.. Maar vrijheid? Vrijheid van 
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meningsuiting? Het blijft tot vandaag de dag een mythe. Raúl heeft in 2008 het 
stokje van zijn broer overgenomen, maar het blijft onder de maat in Cuba.  De 
Cubanen blijven hopen op beter.  
Een jonge gids die ik erover sprak zei dat zijn grootmoeder dat 30 jaar geleden 
ook al zei. Er is nog weinig veranderd. Waar hij zich in het bijzonder aan ergerde 
was het feit dat hij niet kon reizen!  
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Dat hij zijn vaders IZH met span zou erven maakte hem blij. Toch nog een 
sprankje hoop. Wat zijn wij hier in het westen toch rijk! 
 
In dit ‘geschiedenis’ verhaal (wat het toch wel geworden is) laat ik nog het een en 
ander achterwege. Het varkensbaai-incident in 1961 en de rakettencrisis in 1962. 
Hierna volgen gloriejaren voor Cuba. De revolutie wordt nog radicaler en de band 
met de Sovjet-Unie nog inniger. De Cubaanse economie wordt ondersteunt door 
de Sovjet-Unie. Deze heeft hierdoor geen last van de Amerikaanse handel-
rgo’s. Castro is een held en in het land wordt een wegennet ontwikkeld, immense 
woningcomplexen (Oostblok-stijl) worden opgetrokken om er volksmassa’s in on-
der te brengen, het analfabetisme wordt uitgeroeid, het aantal artsen verviervou-
digd en de kindersterfte daalt gevoelig. Het gaat goed met Cuba tot de jaren 80. 
Cuba raakt aan lager wal door slechte suikerriet- en tabaksoogsten. Castro ziet 
niets in de Perestrojka politiek van Gorbatsjov! Mijns inziens een essentiële fout 
van Fidel! In 1989 valt de muur. Ook de Sovjet-Unie valt uiteen. Cuba raakt in een 
isolement wanneer Moskou de handen van het land aftrekt. Er volgt een ‘periodo 
especial’ . Het land balanceert op de rand van een faillissement, en zelfs de meest 
elementaire producten als aspirine, elektriciteit, transportmiddelen, voedingsmid-
delen zijn op heel Cuba niet te verkrijgen. Het romantische imago van de revolutie 
krijgt rake klappen.  Castro heeft het eeuwig leven niet en Obama klopt inmiddels 
ook aan de achterdeur. 
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De tien van de Twin 
 Tien vragen…  
  Tien antwoorden! 
 
Dit maal met….. 
Naam:   Frans de Wit 
Leeftijd:   52 
Gezinssamenstelling: single 
Beroep:   Acteur 
Motorpark:    Pffff: Moto Guzzi T3, Moto  
   Guzzi California 3GT, Izh Pla 
   neta Sport, Izh Jupiter 3,  
   Dong Hai 750 (2), Chang  
   Jiang M1, Chang Jiang M1M, 
   Ural M63, Ural M72, Dnepr  
   MT9, EMW R 35. 
Lid UDCN sinds:  1992 
 
1. Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent? 
Toen ik 18 werd viel ik al snel voor de klassieke, vloeiende lijnen van een oude 
BMW, een R25-3 ééncilinder, die drie jaar ouder was dan ikzelf, op een feestje op 
een boerderij in Duiven, Gelderland. De boer en ik kwamen al snel tot een over-
eenkomst: voor 450 gulden mocht ik hem hebben. Voor ik het geld en het vervoer 
geregeld had, kwam er een onverwacht telefoontje: de boerderij was tot op de 

grond toe afgebrand; het enige 
wat ze hadden kunnen redden 
was de BMW! Zo snel mogelijk 
opgehaald en aan de praat ge-
kregen. Rondrijden met een 
oefenvergunning, dat bestond 
toen nog. Helaas moest er aan 
gesleuteld worden en technisch 
inzicht ontbrak.  
 
Een buurjongen had gelukkig 
een BMW R26 uit ’56 te koop 
voor f1000,- en die reed prima!  
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Een Harley-rijdende collega had een Steib-zijspan over dat ik wel stoer vond. 1+1 
werd 2, en zo reed ik 5 jaar rond. Tot ik me realiseerde dat dat wat onverant-
woordelijk was zonder rijbewijs, en de BMW werd in de revisie gezet terwijl ik het 
ging halen. Daar kwam van alles tussen: verhuizen van Utrecht naar Amsterdam, 
twee keer een kraakpand verbouwen, enzovoorts en de BMW’s werden verkocht. 
De R26 had inmiddels jaren in mijn kamer op 2hoog gestaan. 
 
Toen bleek een vriend een solo Ural M63 in de schuur te hebben staan, die ik voor 
f350,- zo mee mocht nemen! Binnen twee dagen had ik hem aan de praat en reed 
ik er op rond. Helaas niet erg lang. Er was iets met de ontsteking, en mijn tech-
nisch inzicht was er ook niet echt op vooruit  
gegaan.  
Als hij in totaal drie dagen gelopen heeft is het veel. Die belandde vervolgens in 
de tuin…. Wel was ik ondertussen UDCNlid geworden! 
 
2. Wat is de beste herinnering aan je span? 
 
Moeilijk, er zijn veel hoogtepunten… En niet alleen met mijn eigen span; in 2006 
had ik een bijzonder reislustig jaar, met een reis door Kazachstan en Kirgyzstan, 
ritjes in en rond Beijing en op een gehuurde Chinees van Kaapstad naar de Zuid-
kaap gereden. Een gedenkwaardige rit was in januari 2001 in mijn eentje naar het 
Wintertreffen in Ster. Door royale filevorming op de A2, verkeerd rijden in Limburg 
en de gestaag stijgende wegen die mijn snelheid naar amper 60 terug deden lo-
pen, deed ik er heen 7 uur over. Terug was het amper 4 uur rijden! 
 
3. Wat is de slechtste herinnering aan je span? 
 
Moeilijk, er waren veel 
dieptepunten…. Toen ik 
mijn Chinees net had 
kreeg ik steeds kortslui-
tingen, die even snel 
verdwenen als ze op-
kwamen. Later kwam ik 
erachter dat dat te wij-
ten was aan de Chinese 
bedrading, die zonder 
krimpkousjes was aan-
gelegd, waardoor er 
water in de bedrading 
kwam, wat er door op-
drogen ook weer van-
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zelf uitging. Een bevriende garagist verbeterde de bedrading en stelde de motor 
piekfijn af. Helaas (hijzelf beweert van niet) vergat hij voldoende olie in het carter 
te gooien, zodat ik na 150 zalige kilometers de motor in puin draaide. Dat temper-
de mijn enthousiasme danig, en het heeft bijna een jaar geduurd voor ik er een 
nieuwe motor in had gezet. 
 
4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chi-

ang Jang o.i.d.? 
 
Wie een avond bij het kampvuur doorbrengt op een treffen hoort tientallen ijzer-
sterke (en vooral sterke) verhalen rondgaan, maar één van de beste vind ik, ook 
omdat ik er zelf bij was, de reparatie van de lekke vlotter van Jos’ zijspan met een 
bijgesneden champagnekurk. Het was natuurlijk geen echte champagne, maar 
wel een echte kurk. Vlotternaald erdoor gestoken en in de carburateur geplaatst. 
Geen fantastische reparatie, maar Jos kwam er wel mee thuis! 
 
5. Heb je nog andere hobby’s?  
 
Muziek. Niet alleen spelen; ik zit nog steeds in twee bandjes, maar ook verzame-
len. Op CD of als mp3. Al in 1999 haalde ik via Napster allerlei leuke liedjes bin-
nen. Toentertijd zaten er voornamelijk echte muziekliefhebbers op het net, die 
hun bijzondere verzameling gedigitaliseerd hadden. Zo vond ik liedjes die al jaren 
niet meer verkrijgbaar waren; ‘Paarse broek’ en ‘Kassie kijken´ van De Softs (een 
obscuur 60er jaren bandje uit de 2e Helmersstraat) of een opname uit 1904 van 
de tenor Richard Jose die ‘Silver threads among the gold’ zingt, wat wij kennen als 
‘Zilv’ren draden tussen het goud’. Ik had zoveel originele nummers van Nederland-
se hits verzameld, dat ik daar een paar jaar een column mee had op Radio Noord 
Holland onder de titel ‘Waar halen ze het vandaan’. 
 
6. Wat was het beste treffen ooit 
 
Nu heb ik er een hoop gemist in de loop der jaren, maar ook en aantal gedenk-
waardige meegemaakt: Hooge Hexel, met het springkussen, de regen in Schoorl, 
waar we met twaalf man in het tentje van Klaus zaten te drinken, mijn eerste 
treffen, in Zuid Beijerland in ’99, met een prachtige rit over een aantal dijken. 
Machtig om voor het eerst zo’n sliert spannen om je heen te zien.  
Maar mijn beste treffen was toch het Wintertreffen in 2000 (mijn enige totnog-
toe), raggen in de sneeuw in het bos! Ik moest wel wat eerder afhaken toen het 
begon te sneeuwen en mijn bril steeds volsneeuwde…. 
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7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en 
waarom? 

 
Dan ga ik toch voor de Chang van Roel Hendricx (Hendrickx?) omdat hij daarmee 
van Shanghai naar Eindhoven is gereden. Toen hij zijn plannen ontvouwde op een 
treffen verklaarde ik hem voor gek, maar hij heeft het wel geflikt! Chapeau! (dat 
betekent: petje af!) 
 
8. Wat is de beste motortip die je hebt? 
 

Kleed je goed aan (zijn er eigenlijk echt waterdichte handschoenen?). Dan kun je 
regen en kou best hebben. En hou je oliepeil in de gaten…. 
 
9. De ultieme vraag voor Frans van Klaas Jan: Het eerste treffen 

waar ik heen ging zat jij pontificaal voor een bungalowtent om-
ringd door allerlei soorten van verlichting, olielampjes, waxine 
verlichting. Daarna heb ik dat niet meer zo gezien.  Frans, heb je 
de feestverlichting afgezworen? 

 
Nee, ik ga nog steeds 
een stapje verder… In-
middels heb ik ook een 
Petromax aangeschaft, 
zo’n petroleumvergas-
ser, maar die moet ik 
nog steeds een keer 
uitproberen voor ik hem 
meeneem, en ik heb een 
opvouwbare lantaarn uit 
het Zwitserse leger ge-
kocht, met echte mica 
ruitjes. Werkt perfekt! 
 
 
 
 
10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie? 
 
Voor Henk Wouters: gaan we nog eens met de Commissie Culturele Activiteiten 
van de UDCN, sectie Changvrienden, regio Amsterdam/Noord-Holland/Nederlands 
Midden een ritje maken? 
 



414141
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De Ontsteking     door: Gerard Konincks 
 
Inleiding 
 
Om een vonk te krijgen is een zeer hoge spanning met een heel kleine stroom 
nodig. Het vermogen van de vonk is het product van de spanning en de stroom. 
Omdat de stroom zo klein is, overleef je ook de tik die je krijgt van de ontsteking 
van een draaiende motor! 
De eenvoudigste manier om de12 V batterijspanning om te vormen in deze zeer 
hoge vonkspanning is door een spoel te gebruiken (de bobine). Wanneer hier aan 
de laagspanningskant op de juiste manier vermogen ingepompt wordt, krijg je 
aan de hoogspanningskant ongeveer hetzelfde vermogen terug en kan je een 
vonk maken. 
 
Normale ontsteking 
 
Bij een 'normale' ontsteking met contactpunten of met een transistorontsteking 
wordt, vóór het moment dat de vonk moet komen, gedurende een bepaalde tijd 
een grote stroom door de laagspanningskant van de spoel gestuurd. Om de vonk 
te maken wordt deze gelijkstroom plots door de contactpunten of door de transis-
tor onderbroken. De elektrische eigenschappen van de spoel zorgen er dan voor 
dat het vermogen omgezet wordt in vonkspanning (en vonkstroom). 
Bij een normale ontsteking wordt het ontstaan van de vonk bepaald door het mo-
ment waarop de grote stroom in de laagspanningskant van de spoel onderbroken 
wordt. De onderbreking gebeurt mechanisch via een nok en contactpunten of 
elektronisch via een sensor die een transistor uit geleiding brengt. 
 
Om bij hogere toerentallen het ontstekingsmoment te kunnen vervroegen wordt 
een mechanische vervroeging gebruikt. Deze bestaat meestal uit 2 gewichtjes die 
op de draaiende nok gemonteerd zijn en die door de middelpuntvliedende kracht 
naar buiten bewegen en zo het ontsteektijdstip vervroegen. 
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Wanneer er geen bobine gebruikt wordt dan bestaat de ontstekingsspoel uit twee 
spoelen. 
 
De primaire spoel, weinig windingen, dikke draad. Deze spoel wordt onderbroken 
als de contactpunten open staan. 
 
De secundaire spoel, veel windingen, dunne draad. Deze spoel is via de bougieka-
bel en bougiedop verbonden met de bougie. De draaiende magneten in het vlieg-
wiel – afwisselend N- en Z polen – wekken in de primaire spoel een inductiespan-
ning op, waardoor een stroom gaat vloeien als de contactpunten gesloten zijn. 
 
Exact op het moment dat deze stroom een maximale waarde bereikt, moeten de 
contactpunten openen. Door het sterk veranderend magnetisch veld wordt er op 
dit moment in de secundaire spoel een hoge spanning opgewekt en de bougie 
vonkt.  De condensator (0,2 uF) is parallel over de contactpunten geschakeld en 
heeft als functie: Stroom door de primaire wikkeling sneller afbouwen bij het 
opengaan van de contactpunten. 
 
Het inbranden van de contactpunten verminderen. 
 
Afstelling 
 
Wanneer er een bobine toegepast is, dan bestaat de ontstekingsspoel alleen uit 
een primaire spoel. De omzetting naar de hoge vonkspanning gebeurt dan in de 
bobine. Voor de montage van het vliegwiel dien je het kunststof nokje van het 
contactpunt licht in te vetten. Verdraai het vliegwiel zo dat de nok op de naaf van 
het vliegwiel de contactpunten maximaal opent. De contactpunten worden met 
een voelermaat op de voorgeschreven afstand ingesteld, bijv. 0,35 – 0,45 mm. 
Draai het vliegwiel een aantal keren rond en controleer daarna de contactpuntaf 
stand opnieuw.          
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0ntsteking met contactpunten plus bobine             
   
 
1 Koplamp/lichtschakelaar  
2 Drukknop claxon   
3 Claxon    
4 Bougie    
5 Bobine 
6 Lichtspoel en ontstekingsspoel met 
   Contactpunt en condensator 
7 Achterlicht 
 
Vervolgens moet de ontsteking ‘op tijd’ gezet worden. Sluit de klem van een test-
lamp met batterij (bijv. 4,5 volt) aan op het metaal van het beweegbare contact-
punt of op de draad die naar de bobine gaat. Een meetpen wordt op de massa 
(bijv. het carter) aangesloten. Het beweegbare contactpunt is geïsoleerd ten op-
zichte van de massa. Wanneer de contactpunten gesloten zijn, dan brandt het 
testlampje.  Verdraai het vliegwiel (in dit geval rechtsom) vanaf het ODP naar het 
BDP. Met speciaal gereedschap, meetklok, afstelstift of met een schuifmaat wordt 
de vóórontsteking volgens de fabrieksgegevens ingesteld. Bijv. zuiger op 1,8 mm 
+ 0,2 mm vóór BDP. Maak de grondplaat iets los en verdraai deze linksom totdat 
het testlampje net uitgaat. De contactpunten gaan nu open. 
 
Zet de grondplaat vast en controleer de afstelling. Op het moment dat het test-
lampje uitgaat moet de bougie een vonk leveren. Met een sigarettenvloeitje is 
deze afstelling ook mogelijk. Op het moment dat het dunne sigarettenvloeitje 
schuifbaar is tussen de contactpunten, dan beginnen de punten te openen. 

1 Grondplaat plus vliegwiel 
2 Lichtspoel 
3 Ontstekingsspoel 
4 Contactpunten 
5 Condensator 
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De contactpuntjes zijn een onderdeel van de onderbreker die in de verdeler op de 
grondplaat zit. De contactpuntjes vormen een schakelaar, gewoon aan of uit, af-
hankelijk van de stand van de krukas.  
 
De contactpuntjes schakelen direct de stroom door de bobine aan of uit. Over de 
contactpuntjes zit dan ook nog eens een condensator die vonken onderdrukt die 
ontstaan tussen de contactpuntjes. (vonken op die plaats zijn niet gewenst). Ook 
verminderd de condensator het inbranden. Een slepertje volgt de vorm van de 
rotor.  Als het slepertje in een 'dal' zit, dan worden de contactpuntjes tegen elkaar 
gedrukt met een veertje. Als het slepertje op een 'top' zit komen de contacten los. 
Het afstellen van de contactpuntjes gebeurt in de positie waarbij de contactpunt-
jes maximaal van elkaar af staan. Dit is dus als het slepertje op een top staat. 
Meet vervolgens de afstand met een voelermaatje en vergelijk dit met de specifi-
caties. Afstellen moet met het schroefje waarmee het contactpuntje op de grond-
plaat bevestigd zit. Je draait het  iets los en verandert de afstand en zet de 
schroef weer vast.   
 
Om de rotor te verdraaien tijden het afstellen kun je twee dingen doen. Als je 
ontstekingstijdstip toch nog moet worden afgesteld, dan kun je het schroefje 
waarmee de gehele verdeler vast zit loshalen en zo de hele verdeler verdraaien. 
Je draait dan dus de onderbreker t.o.v. de rotor die stil staat. Anders moet je de 
krukas draaien.  
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De Bobine 
 
De bobine ontvangt via de dynamo en de accu elektrische stroom van een lage 
spanning (12 volt). Daarmee kunnen geen vonken worden gemaakt. Daarom 
maakt de bobine er stroom van een veel hogere spanning van (10-15.000 volt). 
Een bobine bestaat uit een huis met daarin een zachte ijzeren staaf. Om die kern 
zijn twee draadwikkelingen aangebracht. De ene is de primaire wikkeling en heeft 
een relatief dikke draad, die een paar honderd keer om de staaf heen is gewikkeld 
en in verbinding staat met de accu; daardoorheen vloeit dus stroom met een 
spanning van slechts 12 volt. De secundaire wikkeling heeft een veel geringere 
draaddikte en is vele duizenden keren om de staaf heen gewonden. De stroom in 
de primaire (laagspannings)wikkeling veroorzaakt een magnetisch veld met de 
ijzeren staaf als middelpunt. Het primaire stroomcircuit loopt via de primaire wik-
keling van de bobine en de contactpunten van de door de motor aangedreven 
stroomverdeler. Op het moment dat de contactpunten uit elkaar gaan, valt de 
stroom in de primaire wikkeling van de bobine weg, evenals het bijbehorende 
magnetische veld. Daardoor bewegen de verdwijnende magnetische krachtlijnen 
heel even door beide wikkelingen heen. 
 
Als een magnetisch veld in de buurt van een draadwikkeling komt, wordt in die 
draad een elektrische stroom opgewekt. De hoeveelheid aldus opgewekte elektri-
citeit hangt af van de vraag hoe snel het magnetische veld wordt afgebroken, het 
aantal windingen en de sterkte van het magnetische veld. 
Als in iedere winding van een draadwikkeling van in totaal 10.000 windingen een 
spanning van 2 volt wordt opgewekt, is de totale spanning 20.000 volt. Nu zal het 
misschien duidelijk zijn, waarom de secundaire wikkelingen uit zoveel meer win-
dingen bestaat dan de primaire wikkeling! 
   
De gekende zwakke punten van een conventionele ontsteking met contactpunten 
zijn; een beperkte levensduur van de contact set, inbrandende contact punten, 
veel weerstand over de contact punten waardoor er veel verlies is op een toch al 
beperkt stroompje en verlopen van het ontstekingstijdstip zijn daar slechts een 
paar voorbeelden van. Mogelijke gevolgen van deze punten zijn een te hoog 
brandstofverbruik, onregelmatig lopen, een tekort aan vermogen en een sterk 
verminderde betrouwbaarheid van de motor. 
 
Een mogelijkheid om deze problemen te voorkomen is om de ontsteking om te 
bouwen naar een elektronische ontsteking waarbij de contactpunten nog slechts 
dienen om het ontstekingssignaal te geven of zelfs helemaal vervallen.  
Theoretisch is dit een prima oplossing, echter in de praktijk blijkt dit niet altijd 
ideaal te wezen.  
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Bij de verschillende merken ombouwsetjes lopen we al snel tegen de volgende 
problemen aan: 
                                                                                                      
Er is een grote concurrentie waardoor een kwalitatief goede set niet vol
 doende verkocht wordt omdat het al snel te duur lijkt ten opzichte van sets 
 van veel mindere kwaliteit. Wat er vooral wordt aangeboden zijn fel ge
 kleurde en stoer bedrukte doosjes gevuld met goedkope elektronica waar
 van de inhoud de betrouwbaarheid van de motor meestal niet merkbaar 
 vergroot.  
Veel van deze sets werken met een los kastje wat een gedeelte van de 
 elektronica huisvest, wat ergens in het motorcompartiment gemonteerd 
 moet worden. Deze kastjes zijn beperkt geschikt omdat ze doorgaans niet 
 waterdicht zijn en daardoor een constante bron van storingen worden.  
Aansluiten is bij een hoop merken een crime: alleen al in de ombouwset zitten 
meer gekleurde draden dan er aan de rest van het motorblok te vinden zijn. De 
totale chaos hiervan en de (vaak) vreemd- talige beschrijving helpen er niet echt 
aan mee om montage voor een niet-vakman simpel te houden.  
 
Zelfs al wordt er een ombouwset van hoge kwaliteit gebruikt is het nog steeds 
niet meer als dat: een ombouwset. Wat er ook gebruikt wordt, er wordt altijd een 
setje gebouwd in een systeem dat reeds 10, 20, 30 jaar of soms nog ouder is en 
dat is meer dan de verwachte levensduur van een moderne motor! Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zo’n verdeler altijd meer problemen zal hebben dan alleen 
de contactpunten: dingen als speling op de lagering van de verdeler as, afgebro-
ken of in ieder geval lam geworden veertjes van de vervroeging en speling op de 
scharnierpunten van de gewichten van de centrifugaal vervroeging zijn problemen 
waar geen enkel ombouwsetje iets aan kan  doen. Om deze reden is een om-
bouwset niet altijd DE oplossing en goed beschouwd slechts een deel van het 
werk om het systeem betrouwbaarder te krijgen.. 
 
MCI ( Magnetic Collapse Ignition ) 
 
Dit type systeem heeft als basisidee het opladen (magnetisch veld) van de bobine 
d.m.v. het aansluiten van 12 volt op de primaire zijde. Op het moment van ontste-
ken wordt deze gelijkstroom gestopt en stort het magnetisch veld van de bobine 
in elkaar. Deze instorting zal, beschreven door de wet van Maxwell e = -dfi/dt, 
een inductie teweeg brengen in de primaire spoel. Als we gebruik maken van de 
wet van Kirchoff kunnen we de inductie spanning berekenen d.m.v. u = L di/dt. 
De bobine bestaat uit een primaire en een  
secundaire spoel die onderling een bepaalde  
verhouding hebben van het aantal windingen,  
normaal is deze ratio 1:100. De opgewekte 
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 inductie spanning wordt hierdoor getransformeerd naar een zeer hoge spanning 
op de uitgang van de secundaire spoel, welke zorgt voor de vonk die een duur 
kan hebben van 2 milliseconde. Deze brandtijd heeft veel effect op de goede ont-
branding van het lucht/brandstof mengsel. Daarom staan deze type onstekingen 
bekent om hun goede onsteek eigenschappen en daarmee hoger aantal pk's in 
het laag toeren gebied (RPM < 8000). Een goede bobine wordt gekenmerkt door 
een grote zelf inductie factor L (henry), lage primaire spoelweerstand en moet 
bestand zijn tegen hoge secundaire spanningen (normaal tussen de 10,000 en 
25,000 volt). 
 
CDI (Capacitive Discharge Ignition ) 
De CDI onsteking werkt helemaal anders dan een 'normale' onsteking. In plaats 
van eerst vermogen op te bouwen in de spoel wordt hetzelfde vermogen opgesla-
gen in een condensator (Capacitor). Een condensator kan je vergelijken met een 
soort oplaadbare batterij maar dan met een veel beter rendement. Wat je erin 
steekt kan je er (veel) later ook weer laten uitkomen. Deze condensator wordt 
opgeladen tot ongeveer 250 Volt. Het vermogen dat hiervoor nodig is wordt gele-
verd door 2 speciale voedingsspoelen. Om de vonk te maken wordt al het vermo-
gen dat in de condensator opgeslagen zit plots (en helemaal) doorgegeven aan de 
spoel (eng. Discharge). Die 'schrikt' hiervan zo erg dat ze al het vermogen omzet 
in vonkspanning (en vonkstroom). 
Het plotse doorgeven van al de opgeslagen energie gebeurt in bijvoorbeeld de 
Honda CX500 CDI box door een thyristor. Een thyristor kun je vergelijken met een 
schakelaar die je wel kan aanzetten, maar die je daarna alleen nog kan uitzetten 
wanneer er geen stroom meer doorheen loopt. Het aanzetten gebeurt met een 
kleine stuurspanning maar het leeglopen van de condensator in de spoel zorgt 
voor een vrij grote stroom.  
Meer recente CDI boxen gebruiken MOS-FETs. Die kan je vergelijken met schake-
laars die je wel terug uit kan zetten wanneer je dat wil. Door het vermogen uit de 
condensator in verschillende kortere pulsen aan de spoel te geven kunnen zo en-
kele vonken na elkaar gegeven worden. Hierdoor verbrandt het gasmengsel beter 
en gelijkmatiger.  
 
We kunnen het CDI systeem weer verdelen in twee groepen: 
AC-CDI en DC-CDI. 
 
AC-CDI 
De energie voor de ontsteking wordt opgewekt door een spoel (AC = wisselspan-
ning) op de grondplaat van de dynamo. Dit kunnen er ook twee zijn, om te zorgen 
voor een goede vonk bij elk toerental. Deze vorm wordt hoofdzakelijk bij lichtere 
motorfietsen toegepast. 
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Een AC-CDI ontstekingssysteem is globaal opgebouwd uit: 
opwekspoel   
pulsgever   
bobine(s) 
bougiekabel(s) 
bougiedop(pen)   
bougie(s) 
CDI-unit. 
 
 
 
 
 
 
 

DC-CDI 
De energie voor de ontsteking wordt opgewekt door de accu (DC = gelijkspan-
ning). Hierdoor is de uitgaande spanning constanter; hetgeen een groot voordeel 
is. Deze vorm wordt vooral bij zwaardere motorfietsen toegepast. 
 
Het DC-CDI ontstekingssysteem globaal opgebouwd uit: 

 
Accu 
Pulsgever 
bobine(s) 
bougiekabel(s) 
bougiedop(pen) 
bougie(s) 
CDI-unit. 
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Volledig elektronische ontsteking 
 
Zoals de naam al doet vermoeden, wordt bij dit systeem het ontstekingstijdstip 
volledig elektronisch geregeld, eventueel gestuurd door sensoren. Hierbij wordt 
tegenwoordig veel digitale techniek toegepast. Deze vorm wordt steeds meer toe-
gepast. Vaak gecombineerd met een injectiesysteem. 
 

Het systeem is glo-
baal opgebouwd uit: 
 
accu 
Pulsgever 
bobine(s) 
bougiekabel(s) 
bougiedop(pen) 
bougie(s) 
ontstekingsunit 
diverse sensoren 
(indien van toepas-
sing). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals hiervoor al aangegeven is, worden de systemen steeds geavanceerder. Voor 
de motorfietstechnicus heeft dat tot gevolg dat de werking steeds moeilijker te 
verklaren is. Het is op het eerste gezicht allemaal wat minder ‘grijpbaar’ dan een 
conventioneel systeem met contactpunten. Ondanks dat de moderne ontstekings-
units (de bekende zwarte doosjes) niet meer zo eenvoudig te testen zijn, kun je 
als technicus toch nog steeds storingen opsporen. Dan moet je wel weten hoe het 
systeem en de losse componenten werken. 
 
Pulsgever 
De pulsgever vervangt de contactpunten bij het bepalen van het ontstekingstijd-
stip. Meestal is dit een inductieve sensor. Andere mogelijkheden zijn een Hall-
sensor of een optische sensor. Omdat de inductieve sensor het meest wordt toe-
gepast, wordt hiervan de werking kort beschreven. 
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De inductieve sensor bestaat uit een spoel, met als kern een magneet. Op het 
uiteinde van de krukas (of soms de nokkenas) zit een rond element voorzien van 
nokken. Er kan ook een nok op het vliegwiel geplaatst zijn. 
Als een metalen nok het spoeltje passeert, verandert het magnetisch veld in de 
spoel. Daardoor wordt een inductiespanning opgewekt. Dit dient als signaal om de 
ontstekingsunit aan te sturen. 
De pulsgever kan zowel in het carter (in de olie) geplaatst zijn, als daarbuiten 
(droog). Vaak kun je aan de positie van een pulsgever niets afstellen. Wel is het 
belangrijk, dat de luchtspleet tussen nok en pulsgever correct is. Meestal is dit 
ongeveer 0,5 tot 0,8 mm. 
 
Bougiekabel 
Deze heeft als functie het doorgeven van de secundaire spanning van de bobine 
naar de bougiedop. De kern bestaat uit koperdraden, vanwege de zeer goede 
geleiding. Als isolatie wordt een dikke rubberen kabel gebruikt, met daaromheen 
vaak nog een extra (vinyl) huls. Deze beschermt de bougiekabel tegen invloeden 
van buitenaf. 
 
Bougiedop 
Deze zorgt voor een goede aansluiting van de bougiekabel op de bougie. In de 
dop is een ontstorings- weerstand opgenomen, van gemiddeld 5 k_. De dop heeft 
een isolerende werking. Let dus altijd goed op scheuren en beschadigingen. Ook 
water dat zich rondom de bougie verzamelt (door verstopt afwateringsgaatje), 
kan zorgen voor vonkoverslag tussen dop en cilinderkop. Steeds vaker wordt een 
zogenaamde ‘stick-on-coil’ toegepast. Dit is een bobine en bougiedop in één. Het 
grote voordeel is het ontbreken van de bougiekabels, waardoor de gevoeligheid 
voor storingen kleiner wordt. Dit systeem wordt ook wel ‘direct ignition’ genoemd. 
 
Ontstekingsunit 
De ontstekingsunit wordt gevoed door de accu (m.u.v. AC-CDI ontsteking). Hij is 
opgebouwd uit elektronische componenten. 
 
De unit zorgt voor: 
– de juiste vervroeging onder alle omstandigheden 
– de juiste contacthoek onder alle omstandigheden 
-  de toerentalbegrenzing. 
 
In de moderne systemen is een zogenaamd kenveld voorgeprogrammeerd. Aan 
de hand van signalen van verschillende sensoren wordt exact het juiste ontste-
kingstijdstip bepaald. De ontstekingsunit is in dit geval helemaal digitaal gepro-
grammeerd. 
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Het is natuurlijk van groot belang dan alle sensoren goed werken, en dat stekker-
verbindingen niet vervuild raken. Omdat een ontstekingsunit vaak lastig te testen 
is, wordt deze in de praktijk nog wel eens uitgewisseld met een andere motorfiets. 
Let er echter op dat je niet het verkeerde type aansluit. Dit kan slechte vermo-
gensafgifte of zelfs motorschade tot gevolg hebben. 
 
Voor onze Russen belangrijk om te weten is nog het weerstandsverhaal van bob-
ine’s.  
 
Bobine 

De functie van de bobine is het omzetten van een relatief lage spanning in een 
hoge piekspanning. De werking berust op het principe van een transformator. De 
bobine heeft twee wikkelingen, een primaire en een secundaire. Bij de primaire 
wikkeling is het aantal wikkelingen klein (bijv. 50) en de draaddiameter groot 
(bijv. 0,5 mm). Bij de secundaire wikkeling is het precies andersom. Het aantal 
wikkelingen is groot (bijv. 20.000) en de draaddiameter klein (bijv. 0,05 mm). De 
verhouding tussen die aantallen wikkelingen bepaalt in grote mate de verhouding 
tussen ingaande en uitgaande spanning. Deze spanning kan met name bij moder-
ne systemen enorm hoog oplopen. Aan de secundaire wikkeling zit de bougiekabel 
met de bougiedop, waaraan deze spanning wordt afgegeven. 
 
LET OP: 
Trek nooit bij draaiende motor zomaar een bougiekabel los. Op dat moment loopt 
de weerstand in het secundaire circuit namelijk zéér hoog op. Daardoor wordt ook 
een zéér hoge spanning opgewekt. Deze spanning kan de bobine echter niet 
kwijt, want er is geen verbinding met massa. 
Er kunnen dan twee dingen gebeuren. In de eer-
ste plaats kun je een schok krijgen en verder kan 
de bobine inwendig doorslaan, waardoor deze 
kapot gaat. 
 
Allereerst zijn er verschillende typen, maar wer-
ken ze allemaal volgens hetzelfde principe. De 
vroeger gebruikte bobine 's hadden een vrij grote 
weerstand van de primaire spoel: de primaire 
spoel bevatte redelijk veel windingen. Dit moest 
men doen om te voorkomen dat de bobine zou 
doorbranden bij een laag toerental.  
 
Als we gaan rekenen aan de bobine dan komen 
we tot een opmerkelijke conclusie: Met een 0,5 
Ohm impedantie op 12 volt trekken we met ge-
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mak 24 amp door de bobine als we deze zijn gang laten gaan. Er vindt dan een 
warmte ontwikkeling plaats van bijna 300 Watt. Om aan te geven hoe warm dat 
is:  een gemiddeld peertje in onze huiskamer straakt 40-60 Watt aan warmte uit 
en die willen we niet graag aanraken als ze in werking is. 
 
Zetten we de bobine per ongeluk aan zonder deze tijdsbegrenzing dan kan het 
goed zijn dat ze beschadigd raakt. In de meeste gevallen zal ze doorbranden  
 
Beschadigde bobine door te lange DWELL 
Veel mensen die diagnose moeten stellen op een voertuig trekken 1 voor 1 de 
bobine kabels los om te controleren of alle cilinders meelopen. Wat er nu gebeurd 
is dat bij uitschakeling van de bobine de hoogspanning ontstaat in de secundaire 
spoel. De weerstand van de bougiekabel is nu echter oneindig hoog. In theorie 
stijgt de spanning dus ook oneindig hoog mee. Het kan gebeuren dat de spanning 
nu een alternatieve route gaat zoeken door de bobine om het overschot aan elec-
tronen te lozen. Vaak brand er dan een klein gaatje in de isolatie van de bobine 
tussen de primaire en secundaire spoel en vindt de hoogspanning zijn weg naar 
de massa...... via het motormanagement systeem ! Dit zal de eindtrappen van de 
ontsteking doen vernielen. De bobine is nu beschadigd, maar werkt nog wel.  
 
Samengevat : 
 

• De standaard bobines zijn niet denderend. Goedkope alternatieven zijn er 
genoeg te vinden van 6 volt Harley of eend-bobines (ducelier) of 12 volt 
bobines van eend, subaru mini-jumbo of motorfietsen met ouderwetse 
ontstekingen (suzuki en honda hebben beiden ook modellen gemaakt met 
hogere weerstanden). Eend bobines zijn goedkoop (ca. 20 euro nieuw) en 
eenvoudig te gebruiken, echter na een aantal jaar drogen ze uit of gaan ze 
lekken en dan kun je weggooien. 

• Meet bij een nieuwe bobine altijd de weerstand over de primaire  (laag-
spanningswikkelingen) deze moet hoog genoeg zijn voor onze motoren.Met 
contactpunten gebruik je een bobine met een weerstand van minimaal een 
2-3 ohm. 

• Met elektr. onsteking kun je eventueel gebruik maken van een moderne 
bobine met een lagere weerstand maar pas ermee op. 
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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. In-
dien 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 las-
tig 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.  
 
“Keep Um Rolling !!!”  
 
Groet, 

  Het bestuur 
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Steunpuntenlijst UDCN 2009 

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





Steunpuntenlijst 2009 U.D.C.N. 

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






