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Van de Voorzitter
Net de foto´s van het Voorjaarstreffen zitten bekijken die ik deze week,
samen met een DVD, in de bus kreeg: cadeautje van Eef en Marion Bilars. Ik
weet niet wie er nog meer een setje heeft gehad (ik hoop iedereen, maar
anders mag je ze wel een keer lenen) maar het is een aanrader!
Het was weer een geslaagd treffen, door Eef en Iwan georganiseerd. Alleen
de nachtopnames bij het kampvuur ontbreken, maar dat kwam omdat er
geen kampvuur wás; verboden wegens grote droogte, Code Oranje!
Verder staat alles erop: het opbouwen, biertje drinken, brommers kiek’n,
ouwenelen, ritje doen, barbecuetje, nog een biertje, meer ouwenelen en weer
afbreken.
Tussendoor nog even een Algemene Ledenvergadering. Geen record gehaald
dit keer, het duurde wel 37 minuten! Dat krijg je ervan als leden ook dingen
gaan zeggen, eigen schuld… Gelukkig net genoeg leden voor een geldige
stemming, dus voor wie er niet was, zet je schrap: het lidmaatschapsgeld gaat
volgend jaar omhoog! Lees de notulen maar.
Via Facebook vernam ik dat Marion een verslagje ging schrijven, ben
benieuwd hoe zij het ervaren heeft, als spin in het web, in het oog van de
orkaan… (Red. Die bewaren we dan voor de volgende keer !)
En nog even en het volgende treffen is er alweer. Voor mij iets verder weg,
maar dat is ook de bedoeling: voor elk wat wils, en de ene keer dichtbij en
de volgende keer verder weg.
Als je ook eens een treffen dichtbij wil bezoeken: doe het zelf! Onze treffencoördinator Roel staat voor jullie klaar om je te begeleiden bij de realisatie
van een treffen, en volgend jaar willen we graag weer op vier verschillende
plekken in het land neerstrijken met ons zijspancircus, dus geef je op als organisator! Het is echt niet moeilijk, als Eef het kan…. ;-)
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Tot het volgende treffen dan maar, en hopelijk heeft deze sukkel dan eindelijk een span op de weg.
Groeten,

			

Frans de Wit.
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Van de Redactie
Zo, de tweede twin van het jaar al weer. Het jaar vliegt voorbij. Helaas
begon het voor me niet geheel fantastisch met in februari , net een goede
week na het watjestreffen, het overlijden van mijn vader. Hij was al langer
ziek en we wisten dat e.e.a. er aan zat te komen maar toch zo’n moment
als een schok op je neer. Vanaf dat moment heb ik even alles in een roes
gedaan, inmiddels begint het langzamerhand een plaats te krijgen in het
leven, het gemis blijft maar zoals we allemaal weten het leven gaat ook
verder.
Gelukkig was er ook
goed nieuws te meldden en dat was het
arriveren bij ons thuis
van Dinda haar zusje,
Bubbles. We hadden al een wolbaal
rondrennen in huis en
nu is daar sinds enige
tijd haar volle zusje
bijgekomen. Anderhalf
jaar jonger en net zo’n
kleine boef als haar
zus. Kijken of ik deze
wel in het zijspan ga krijgen, Dinda blijft het allemaal maar eng vinden.
Met de drukte in huize van Ham lukte het me helaas niet om het gehele voorjaarstreffen aanwezig te zijn maar wat ik ervan heb meegekregen smaakte
naar meer. Leuke mensen zoals altijd, prachtig weer en een mooie lokatie.
Toerrit met leuke activiteiten erin en natuurlijk nog veel meer gezelligheid.
Na de vergadering en BBQ moest ik helaas naar huis aftaaien maar ik kan
me voorstellen dat het allemaal prima verlopen is. Eef, Iwan en de rest van
de families vanuit mij nogmaals hartelijk bedankt voor jullie werkzaamheden.
Doen we nog een keer !!
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Dit boekje ga je verslagen vinden van de alv, het voorjaarstreffen en nog
een heleboel meer. O.a. het vervolg op het artikel over banden en nog wat
andere technische geneuzel maar ook de introductie van een nieuwe column.
Naast de succesvolle tien van de Twin waarvoor we Karin niet genoeg kunnen bedanken komt er nu ook een rubriek De Blunder van ... Een nieuwe
column waarin je anoniem desgewenst je grootste blunders kunt publiceren
zonder angst voor herkenning. We plaatsen geen namen of foto’s anders
dan gewenst bij het artikel. Eventueel kan zelfs de inhoud worden geredigeerd om het anoniem te maken. Als eerste een bijdrage een een ural tweetaktrijder die wel allemaal wel eens geroken hebben.
Verder hoop ik dat we a.s. zomertreffen weer in grote getale opdraven
om met ons mee te doen op het zomertreffen en daar met zijn allen gezellig stofwolken te maken tijdens het TT-weekeinde. OP de weg ernaartoe of
ervanaaf kom je redelijk in de buurt dus is ook die geen argument om weg
te blijven dit keer.
Ik hoop velen van jullie ook nog
te zien tijdens het zandhappersritje in Brabant. Vorig jaar werd
het een dorstig stoffig geheel,
kijken wat we nog kunnen vinden
dit jaar.
Veel plezier met lezen en tot de
volgende keer,

Benno & Jos
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Motocrypto
Oplossing van de vorige opgave:
1.Watjestreffen, 2.Kampvuur, 3.Brandhout,
4.Gluhwein, 5.Makrelen, 6.Vestingmuseum,
7.Texelse stoofpot, 8.Snert, 9.Vechtstreek,
10.Loosdrecht.
De juiste antwoorden werden ingestuurd door:
Stef, Harry en Karin,
Dolf Kok en
Rob Lebbink.
Proficiat allen!
Vreemd overigens dat Karin nog nooit van Glühwein heeft gehoord, maar
daar kunnen we natuurlijk wat aan doen.
Nieuwe opgave:
(bezoekers van het voorjaarstreffen, kunnen in het voordeel zijn)
1. Hierin brood bakken op niveau:			
2. Meer maal pech in de duinen:				
3. Binnen een tel er een draai aan geven:		
4. Psyche van een kapitein?:				
5.Volgens het boekje:					
6. Tijdens de jaarvergadering kapot geslagen:		
7. Kustlawaai:						
8. Niet opruien i.v.m. de droogte!:			
9. Wie hem graaft voor een ander, loopt erin vast:
10. Rondje met tempo onder bekenden:			
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h..g.v.ns
p.nn.n
sl..t.lm.m.nt
sl..z.nc.mpl.x
st.nd..rd
h.m.rst.kk.n
str.ndl.v.n
st..kv.rb.d
cr.ssk..l
r.c.c.rc..t

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP
PENNINGMEESTER GEZOCHT
Heb je wat tijd (over)?
Wil je wat meer voor de club betekenen?
Heb je wat met cijfers en rekenen?
Kun je een beetje overweg met de computer?

•

Dan zijn we op zoek naar jou!!!

Heb je nog vragen? Vraag het gerust!
Heb je interesse? Meld je vrijblijvend bij het bestuur.
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Door: Huib Stiegelis
Het beste UDCN treffen ooit?

Zeggen dat Driehuis 2011 het beste treffen tot nu toe is geweest is erg subjectief,
maar dat dit voorjaarstreffen een van de leukste UDCN treffens was daar waren
velen het over eens. Tot in de puntjes verzorgd door Eef, Iwan en hun gezinnen. Met
name de toerrit en de crosskuil zullen nog lang herinnerd worden, en dan zeker door
diegene die in de bakjes van Eef en Iwan zaten. Zij moeten doodsangsten doorstaan
hebben toen beide heren trachten een zeer hoge en steile klim te maken die toch niet
helemaal geschikt bleek te zijn voor onze zijspannen.
Maar laten we eerst beginnen bij het begin:
Voor de 2e keer moest ik naar een treffen afreizen op mijn BMW K100. Ik zat met
een Ural die in revisie is en mijn alter ego (Dhr. H. Van der Juup) met een dito Jupiter.
Ieder weet dat een UDCN treffen bezoeken op een andere motor geen probleem
is, maar leuk is anders. Het is dan altijd hopen dat je in een bakkie van een ander
terecht kan, maar dit is gelukkig zelden een probleem. In Driehuizen aangekomen na
de begroetingen mijn tentje opgezet en bij Jan Wassenaar in het bakkie boodschappen gaan doen. Onderweg kwamen we Robbert lopend tegen die zijn motor in het
dorp had laten staan (pech). Dus verder met Robbert achter op en na de boodschappen op een terrasje wat gegeten en gedronken (er zijn ergere dingen).
Nu heeft Robbert in het verleden het woord: ‘Sleutelmoment’
uitgevonden, helaas waren hij en
zijn Dnepr nu het onderwerp hiervan. Gelukkig kon een nieuwe
bobine van Gerrit de Dnepr weer
gezond krijgen.
De avond verliep zoals een
vrijdagavond behoort te lopen:
hapje, drankje, beetje slap ouwe8

hoeren en een mooi kampvuurtje. Nee, dat laatste dus niet vanwege code rood, door
de aanhoudende droogte was dit na het (eerste) Demensvaart treffen de 2e keer
dat droogte voor een vuurloos treffen zorgde.
Zaterdag ochtend
zoals altijd overal
de geur van gebakken eieren met spek
en de welkome
geur van koffie.
Hierna de heerlijke
geur van startende
spans en een enkele
solo ural. Alhoewel
Sandra met de
jawa was, miste ik
persoonlijk wel de
penetrante geur van
een Jupiter, maar
goed je kunt niet
alles hebben. Ikzelf mocht me gelukkig prijzen om met ‘Ome Kees’ Manten mee te
mogen rijden, gezien zijn leeftijd mogelijk toch de rijder met de meeste ervaring op
de weg. Persoonlijk vind ik Kees erg stoer op zijn leeftijd en hoop ik op zijn leeftijd
ook nog mee te draaien binnen de UDCN. Het biedt in ieder geval perspectief op
een prettige oude dag. Kees bedankt!!
Als eerste reden we naar een cross put onder de rook van de hoogovens. De fanatici
onder ons twijfelden geen moment en stortten zich in het avontuur. Het viel voor
enkelen niet mee en liepen vast in het mulle zand. Anderen deden het niet slecht
en hielden hun span rijdend. De kuil was een meter of 15 diep en de helling was
behoorlijk stijl, Iwan (met bakkenist) reed er met zijn Zündapp zo tegen op, maar bij
zijn derde poging kwam hij door een kuil in de heuvel dwars op de helling te staan
en de span met de bakkenist in het bakkie dreigde om te gaan. Gelukkig konden
we met verenigde krachten de bakkenist bevrijden en de Zündapp keren. Ook Eef
overkwam het, ook daar liep het goed af.
9
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Na deze unieke ervaring
vervolgde we
de rit door
wisselende
gebieden
en mooie
uitzichten.
Uiteindelijk
kwamen we
in Bloemendaal uit, waar
we in een
strandtent met
uitzicht op
zee (sommige
keken liever
naar andere schaars geklede zaken) onze honger konden stillen en de dorst konden
lessen.
Hierna volgde weer een ander hoogtepunt en dan wel zowel letterlijk als figuurlijk.
We werden verrast met een bezoek aan het circuit van Zandvoort.
Er bleek in de duinen boven/ langs het circuit een weg te lopen voor de hulpdiensten
en waar wij een mooi view hadden over het circuit en de wagens die er oefenden.
Maak je mogelijk maar een keer in je leven mee!
Eenmaal beneden bleek Gerrit zoek, die vonden we terug met een haperende ontsteking, even dreigde Robbert zijn bobine weer in te moeten leveren, maar het ging
in het geval van Gerrit om een kapotte condensator.
Zoals gebruikelijk op de terugweg boodschappen doen voor de BBQ en terug naar
het kampement. Daar eerst de ALV onder voorzitterschap van Frans, was wel een
beetje vreemd voor mij om er voor het eerst bij te zitten als niet bestuurslid. Maar
Frans en zijn mede bestuursleden wisten het vertrouwen van de leden weer voor
elkaar te hebben en voorgestelde zaken werden aangenomen.
10

De BBQ was prima verzorgd en de gezelligheid was zoals altijd weer geweldig.
Ikzelf was aangeschoven bij o.a. Iwan, Jos en nog meer leden van de mobiele eenheid, ik bedoel hiermee dat we flink in de weer waren met onze mobieltjes. Het werd
een soort muziekquiz en moesten van elkaar raden wat voor nummers er speelden.
Tja, zo melig kan het worden, maar wel leuk.
Toen het licht uit ging kwam de zon alweer bijna op en om een uur of 8 was het
alweer de lucht van… En moesten we alweer naar huis.
Om een lang verhaal kort te houden: Het was een zeer geslaagd treffen.

Huib
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Kort verslag van de ALV van de UDCN

gehouden op 7 mei 2011 locatie Natuurterrein “Schoonenberg” te Velsen-Zuid
Aanwezige leden: 27
Opening:
De voorzitter (Frans) opent de vergadering om 18.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen:
De voorzitter ontkracht het gerucht dat zijn functie vacant zou zijn. Eén ander
berust op een omissie op de agenda.
Ingekomen stukken:
De secretaris (Luijt) deelt mee dat, voor zover de post interessant was voor
de leden, de inhoud daarvan aan hen kenbaar is gemaakt via de site, clubblad of nieuwsbrief. Verder is er een mailtje ontvangen van één van de
leden. Deze zal onder punt 10 van de agenda worden behandeld.
Voorstel contributieverhoging 2012 en vacature penningmeester:
De penningmeester (Sandra) legt uit dat niet aan een verhoging te ontkomen
valt i.v.m. de stijgende kosten voor het organiseren van allerlei activiteiten
en het drukken van het clubblad. Benno benadrukt dat machtigen veel werk
voor het bestuur uit handen neemt, wellicht dat leden die dat niet doen er
nog eens over willen nadenken. Per 2012 wordt de contributie € 20,00 voor
leden, met een machtiging en € 21,50 voor leden die zelf hun bijdrage overmaken. De aanwezigen gaan unaniem met het voorstel tot deze verhoging
akkoord. De overige leden zullen via het clubblad worden geïnformeerd. De
penningmeester (Sandra) deelt mee dat zei door drukte in het gezin en haar
werk, helaas te weinig tijd heeft om het penningmeesterschap nog langer op
een goede wijze te vervullen. Daarom is het bestuur per 2012 opzoek naar
een nieuwe penningmeester.
Helaas is er niemand onder de aanwezigen die zich geroepen voelt om deze
taak op zich te nemen, daarom zal er een oproep in het clubblad verschijnen.
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Sandra schat in dat ze gemiddeld een uur per week en tegen de tijd dat
de contributie moet worden geïnd, een paar uur per week bezig is met het
penningmeesterschap. Hopelijk dat een oproep in The Russian Twin de nodige
vruchten afwerpt.
Vastleggen kascommissie 2011:
De rekening laat zien dat er financieel kiet is gespeeld en er zelfs sprake is
van een licht voordeel. Dit alles ondanks de kosten van € 2000,00 voor het
afgelopen jubileumjaar. Gerrit B. merkt op dat de kosten voor een zakelijke
rekening wel erg hoog zijn. Deze kosten zouden kunnen worden verlaagd
door een gewone bankrekening te nemen. De voorzitter (Frans) zegt toe dit
in het bestuur te zullen bespreken. Eef (voorzitter kascommissie) deelt mee
dat de kasstukken zijn onderzocht en in orde bevonden. Namens de commissie dechargeert hij het bestuur over het afgelopen boekjaar. De kascommissie
voor 2012 zal bestaan uit: Eef Billars, Eef van Egten en Cees Manten.
Verslag secretaris:
De secretaris (Luijt) deelt mee dat het aantal leden stabiel is, maar wel een
lichte daling aangeeft. De gemiddelde leeftijd onder de leden is wel wat
aan de hoge kant, maar gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen in die zin
dat er kinderen van leden zijn die het Russenvirus van hun ouders hebben
over genomen, waardoor de toekomst van de club hopelijk gewaarborgd
blijft.
Verslag Penningmeester:
De penningmeester (Sandra) deelt mee dat -voor wie daar interesse in heeftde stukken bij haar thuis ter inzage liggen. Wel even van te voren bellen.
Verslag RT en sitebeheer:
Benno geeft aan dat alles rustig voortkabbelt. Uiteraard is de redactie
altijd blij met extra Kopij, dus aan iedereen het verzoek om zoveel mogelijk
verhaaltjes, ervaringen en technische verhandelingen over onze motoren en
wedervaren door te geven. Tevens vraagt hij wie er over dit treffen een verhaaltje wil schrijven. Huib biedt aan om dat te gaan doen. Bij de verzending
en in de opmaak van de laatste Twin zijn wat storende fouten geslopen.
13
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Door bepaalde omstandigheden is dat niet altijd te voorkomen, maar het
redactieteam blijft alert. Daarnaast is er behoefte aan iemand die de
website van de club wil gaan beheren. Omdat uit de aanwezigen niemand
opstaat die dat wil of kan, zal er een oproepje voor een sitebeheerder in het
clubblad worden geplaatst.
Verslag van de clubwinkel:
Gerrit B. (clubwinkelier) deelt mee dat de winkel voor het grootste deel op
de documentatieboekjes draait. Als men zaken op zijn of haar pad tegen
komt die wellicht interessant zijn als artikel voor de clubwinkel, die dan graag
aan Gerrit doorgeven. Veel kleding gaat momenteel voor een zacht prijsje of
kostprijs van de hand, dus sla nu je slag. Daarnaast is Gerrit bezig met sweaters en shirts te laten vervaardigen met het “oude” clublogo. Om een indruk
te krijgen hoeveel hij er kan bestellen, wordt gevraagd om aan hem door
te geven dat men graag zo’n shirt of sweater wil bestellen. Overigens zal in
de het volgende clubblad ook een intekenlijst verschijnen waarop men zijn of
haar wensen kan kenbaar maken. Tot plezier van hem zelf en de leden heeft
Gerrit inmiddels ook een assistent-clubwinkelier, in de persoon van Fred, die
inmiddels bij de vaste kern van de treffenbezoekers genoegzaam bekend is.
Verslag treffen coördinator:
Roel de G. (treffencoördinator) deelt mee dat de treffens van het afgelopen
jaar succesvol zijn verlopen, met dank aan hen die zich hebben ingespannen
om een mooie locatie te zoeken en een toerrit te organiseren. Hij wijst erop
dat nieuwe locaties altijd van harte welkom zijn en dat mensen die wat willen organiseren, daarbij van harte door de treffencoördinator zullen worden gesteund. Overigens waren er afgelopen jaar zelfs een aantal treffens
waarvan de afrekening een bescheiden positief saldo liet zien. Onder punt
3 was al aangegeven dat er een mailtje van een lid is ontvangen met de volgende vragen: publiceren van een ledenlijst en herstellen van de onderdelen
dagen. Het antwoord daarop is door de voorzitter aan de aanwezige leden
kenbaar gemaakt. Momenteel is het bestuur bezig om bepaalde activiteiten
te combineren. Om voor de zomer nog met iets concreets te komen was het
nog te vroeg dag. Geadviseerd wordt om de publicaties hieromtrent scherp
in de gaten te houden er wordt hard aan gewerkt!
14

Overdracht voorzitterschap:
Zoals reeds door de voorzitter (Frans) onder punt 2 is aangegeven, berust dit
punt op een misverstand.
Wat er verder op tafel komt:
Er zijn geen onderwerpen die de aandacht vragen.
Rondvraag:
Jan W. looft de wijze waarop de organisatoren dit treffen hebben georganiseerd. Met name de toerrit was een schot in de roos. Dit wordt met applaus
van de aanwezigen van harte ondersteund.
Gerit B. stelt voor –vanwege het aantal sleutelmomenten- om de “Pechprijs”
weer in het leven te roepen. De terffencoördinator (Roel de G.) zal kijken op
welke wijze daar handen en voeten aan kan worden gegeven.
Cees M. stelt voor om weer acte de presente te geven op het veteranentreffen in Woerden. Benno legt uit dat we dat een keer hebben gedaan, maar
dat er binnen onze club erg weinig motoren zijn die aan het criterium “veteraan” voldoen. Op zich een leuke happening, maar voor ons als club is daar,
net als op Vehikel, niet zo veel “te halen”. We richten daarom onze pijlen op
de Oostblokdag in Aalsmeer.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 17.30 gesloten
verklaard.
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Agenda 2011
2 tot 5 Juni 2011
Oostbloktreffen op mini camping de Seedykstertoer te Marrum Friesland. Opgeven niet
nodig. Voor info: tweetakt.mz@gmail.com
Tot ziens! Meer informatie op de website van
het 7e Oostbloktreffen.
ZOMERTREFFEN 24-25-26 juni 2011
Bij dit treffen spelen onze Noordelijke leden een thuiswedstrijd. Het wordt
gehouden op de grens van Groningen en Friesland in Kolderveen. Meer
info in deze Twin. Organisatoren Eugene en Guus maken er een fantastisch
weekeinde van. Eugene Kuijvenhoven, eugenemeppel@hotmail.com tel:
0522-263501, Guus Altena, guusaltena@wanadoo.nl, tel: 06-54937621
ZANDRIT BRABANT 2 juli 2011
In het mooie Brabantse land gaan we voor de 2e keer een zandritje maken
rondom CUBA. Vorig jaar een stoffig succesje dit keer leggen we de lat wat
hoger. Vertrekpunt van deze rit is in Langeweg. Meld je even aan als je mee
wilt rijden. bij veel belangstelling verschuiven we de startplaats. bvanham@
zonnet.nl
NAJAARSTREFFEN 9-10-11 september 2011
Voor ons laatste treffen gaan we naar het midden van het land (Veluwe)
De organisatie is naarstig op zoek naar een goede camping en veel zand
voor in de toertocht.
Contactpersoon: Michel Terlingen (Handje)
0578-617268
m.terlingen2@kpnplanet.nl
16

SLEUTEL/ONDERDELEN TREFFEN
Over dit weekend is nog helemaal niets bekend. We moeten dat nog proberen in te passen in onze volle jaaragenda. Meer info hierover vind je in
de nog te verschijnen Nieuwsbrieven en Twins. we gaan er nog steeds vanuit
dat we proberen om een combinatie van sleutelen, onderdelenbeurs met
overnachtingsmogelijkheid te bieden.

Bij elk treffen, behalve het Watjestreffen, heb ik naam en contactgegevens
gezet van degene die aangeboden heeft om het te organiseren. Wil je helpen
of heb je nog goede suggesties voor een camping of toerrit laat het hun dan
weten.
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De blunder van….
In de Twin staan regelmatig interessante technische
stukken waarin tot in de puntjes staat te lezen hoe je
reparaties en onderhoud moet plegen aan je Rus(sen).
Toch gaat het soms mis doordat er zaken gebeuren die
je niet had moeten doen. Wat je vooral niet moet doen
of valkuilen bij het sleutelen daar hoor je minder over.
Blunders daar praat je al helemaal niet over, je zou
dom kunnen lijken.Toch lijkt het mij handig als onze blunders het daglicht
gaan zien, andere sleutelaars kunnen er van leren, want fouten maken we
allemaal en de beste sleutelaars hebben moeten leren van hun fouten. Nu de
kans om te leren van elkaars blunders.
Deze keer het verhaal van een Ural perfectionist die het slachtoffer werd
van zijn behoefte aan orde en netheid tijdens het sleutelen
Het begon met een vreemd geluid in zijn linker cilinder/kop. Het openen van
het klepsteldeksel leverde niets op, de kleppen stonden goed. Dan maar de
cilinders eraf, daar werden wat krasjes zichtbaar op de bovenkant van de
zuiger links, verder zag het er redelijk uit. Wat wel opviel was dat de zuiger
en pin erg vast zaten in het glijlager van de drijfstang. Maar of dit nu de
oorzaak was van de geluiden waar hij zich aan stoorde?
Dan maar met de spullen naar ons hoofd techniek Ruud, Ruud had al snel
door dat de kleppen te veel speling hadden (reden geluid). Ruud vernieuwde
de klepgeleiders en polijstte de zittingen, koppen dus weer als nieuw. Ze
kozen ervoor om de cilinders en zuigers te vervangen voor een opgeboorde/
overmatige set.
Eenmaal thuis gekomen heeft hij de glijlager (bus) opgehoond en de nieuwe
zuiger kon weer met de juiste spelling bewegen. Nu alleen nog de boel in
elkaar zetten en starten maar. Uiteraard was de olie en het filter ververst.
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Na 2 trappen kwam de Ural met een klap tot leven en begon een ritje om
het blok, dit ging goed, dan maar iets verder. Na een paar kilometer had hij
het idee dat de cilinder links wel erg heet werd, de kickstarter ging bij een
warme motor erg zwaar ten opzichte van een koude motor. Bij het verwijderen van de linker klepsteldeksel liep er een metaalachtige drab uit de kop,
het had iets weg van zeer fijn staalwol.
Ruud was er even niet dus ander steunpunt gebeld, de drab was vermoedelijk
aluminium slijpsel door het inlopen van cilinders/zuigers en er werd aangeraden de komende tijd kortere stukjes te rijden en wat eerder olie en filter
te verversen. Ook het advies om een druppie tt olie toe te voegen aan de
benzine.
Na een aantal korte ritten toch maar een iets grotere ronde rijden wat resulteerde in een pittige warmloper. Dan maar de cilinder eraf, daar ontdekte
hij dat de zuiger flink bekrast was en er een stuk afgebroken was, ook zaten
er scheuren in de cilinderwand. Ook ontdekte hij dat de carter vol zat met
dat vreemde goedje dat op fijn staalwol leek.
Tja, hoe kan het inlopen zoveel drab veroorzaken? Met het hele spul weer
afgereisd naar Ruud die zoiets ook nog nooit gezien had. zij besloten om het
dan maar integraal aan te pakken en alle lagers e.d. te vervangen (30.000
Km op de teller) en alle zaken in het blok flink te reinigen. Bij het verder
openen van het blok kwam de oorzaak van alle ellende in het zicht. Het was
geen slijpsel van metaal maar….
Tja, als nette en ordelijke sleutelaar had hij tijdens het werken aan het blok
alle openingen in het blok netje afdekt met doeken, want er mocht geen vuil,
onderdelen o.i.d. in het blok terecht komen. Vermoedelijk bij het monteren
van de rechter zuiger en het verdraaien van de drijfstang heeft de drijfstang
links een stuk doek de carter in getrokken en had dit stuk doek aan het zicht
onttrokken. Bij het monteren van de linker zuiger/ cilinder had hij geen doek
of iets gezien (wel goed gecontroleerd). Gevolg was dus dat alles in het blok
omwikkeld was met doeken en restanten ervan, echt overal kwam je die zooi
tegen.
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Ondertussen is de schade hersteld, alles is gereinigd, gereviseerd en de cilinders en zuiger vervangen. Van de week gaan de koppen er weer op en doet
hij een nieuwe poging om weer kilometers te vreten met zijn Ural.
Uiteraard heeft hij tijdens het werken aan het blok geen doeken meer
gebruikt.
Wil je jou blunder ook kwijt, zend je verhaal aan de redactie van dit blad of
neem contact met hen op als je hulp wil met je verhaal.
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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam: 		
Henk van der Ham
Leeftijd:
55
Gezinssamenstelling:
		
Getrouwd, 3 zoons waarvan er nog 1
		
thuis woont
Beroep:
Bedrijfsleider Machinefabriek
Motorpark:
Dnepr MT11 , Yamaha GTS 1000, Yamaha GTS 1000 met
		
EML 2001 span eigenbouw, Aprilia RSV Mille, Ish 56 met 		
		
span, Voshkot 175 cc (Te koop voor 100 euro)
		
Verder nog veel rotzooi waar ik nog van alles mee dacht te
		
gaan doen.
1.

Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?

Waarschijnlijk verstandsverbijstering! Jaren 80 komt een oom van mij met
een aanhanger vol motoronderdelen uit Polen. Hij dacht met waardevol spul
onderweg geweest te zijn, dat viel dus bitter tegen. Deze handel was nergens
te slijten! Uiteindelijk heb ik het hele spul overgenomen en hier een motor met
zijspan van in elkaar gezet. Het duurde wel een jaar voordat ik wist waar ik
mee te maken had, het was een ISH 56. Na contact te hebben gekregen met
Jan Wassenaar en andere clubleden ben ik eens gaan kijken op een treffen
waar helaas geen tweetakt te zien was, alleen Dneprs en Urals.
Wat een monsterlijke machines was mijn gedachte, daar wil geen mens
mee gezien worden. Toch bleek de eenvoud van deze viertakten mij aan
te trekken en voordat ik het zelf besefte was ik er ook aan verknocht. Ural
M72, Dnepr MT9 ,11 en 16. vonden hun weg naar mijn schuurtje.
Inmiddels al een hoop leuke dingen meegemaakt met deze monsters.
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Wat is de beste herinnering aan je span?

Sneeuw, Modder, of gewoon lekker in een zonnetje door onbekende streken tuffen. Het maakt eigenlijk niet uit alles is leuk, je komt ook overal waar
je wezen wil. Je hoeft je niet te storen aan een krasje in je lak of je af te
vragen of je wel het laatste model rijdt. Allemaal niet van belang, gewoon
rammen met dat ding.

3.

Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Door achterstallig onderhoud en een verkeerde diagnose lopen kloten om
thuis te komen van het Altes Elefantentreffen waar ik was met Jos.
Maar ook dat was leerzaam, gebeurt geen tweede keer.
4.
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Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr,
Chiang Jang o.i.d.?

Wintertreffen in de Ardennen:
Rob Bouwman rijd met zijn Chiang Jang door een te diepe beek.
Het ding slaat af en loopt via de uitlaten vol met water.
Cilinderkoppen er af, een zakdoek van Johan Busweiler er door.
Monteren en weer in één trap lopen om de weg te vervolgen.
5.

Heb je nog andere hobby’s?

Sleutelen, draaien en frezen .
Treffens en festivals bezoeken.
Hardlopen elke zondag, soms een ½ marathon.
Biertje drinken, slap O.H. en
6.

Wat was het beste treffen ooit?

Moet nog komen.
Elk treffen is de moeite waard,
soms is de reis er naar toe
minstens zo leuk als het treffen
zelf. Elefanten-, altes Elefanten-, watjes-, Engeland-treffen
maar ook gewoon met een paar
maten een weekendje of week
weg is super.
7.
Welke motor uit het
UDCN-bestand vind jij het
meest bijzonder en 		
waarom?
De hiervoor genoemde ISH 56
Omdat ik daar veel tijd in stak
zonder te weten wat voor ding
het eigenlijk was.
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Maar op zich zijn al de motoren in de club bijzonder.
Zie maar eens 2 dezelfde te vinden!
8.

Wat is de beste motortip die je hebt?

Puk de dag en:
Houdt de glimmende kant boven.
9.

De ultieme vraag van Peter voor Henk: Zandpadenrit / whiskey?

Zandpadenrit is ook echt de moeite waard. Begin echter niet met zwaar bier
en doseer de andere dranken (whiskey) ook enigszins.
Anders gebeuren er dingen die je later niet meer geheel kan herinneren.
Tip : let op de picknickbankjes later op de avond.
10.

Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Johan Busweiler: Land in zicht?

24
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Voorjaarstreffen

(terugblik op een leuk weekend)
Vrijdag, het zijspan gevuld met de nodige zaken en vertrokken voor een
belangrijk weekend van de UDCN, want per slot waren alle leden uitgenodigd voor de spectaculaire Algemene Leden Vergadering, een gebeurtenis
die ik zeker niet wilde missen!
Omdat er geen mede clubleden uit mijn omgeving waren om gezamenlijk
op te rijden, reed ik in mijn eentje. Ik wilde snelwegen vermijden en besloot
daarom de N 201 via Uithoorn naar Driehuis te volgen. Het was een mooie
dag en ik arriveerde zonder problemen op het natuurkampeerterrein, waar
reeds een paar enthousiastelingen hun tentjes hadden opgezet. Vlug een rustiek plekje opgezocht en mijn tent opgezet. Allengs druppelden ook andere
leden binnen, al snel ontstond er een gezellig tentendorp en werden er blikjes
en flessen open getrokken. Ook een sleutelmoment liet niet lang op zich
wachten, wat zich ook de volgende dag nog een paar keer zou herhalen. Na
een gezellige avond, onder het genot
van diverse versnaperingen en koffiebonenhoudende drankjes, keerde de
rust over het kamp.
De volgende ochtend werden de
gaspitten bij elkaar gezet om koffie
en thee te zetten en ook de inmiddels traditionele gebakken eieren met
spek en brood werden klaar gemaakt.
Niet lang daarna werden allen bijeen
geroepen voor een instructie over de
toerrit en kregen de rijders een routebeschrijving (voor het geval dat …)
tevens werd nog eens uitgelegd wat
het follow-up systeem precies inhoudt.
Tijdens de rit werd er ergens gestopt
tussen de hoogovens en het sluizencom26

plex en kregen we de gelegenheid om ons uit te leven op een mega groot
crossterrein. Ook ik begaf mij onbevangen in de diepte, maar bleef na een
rondje steken in het mulle zand. Echter met behulp van een paar behulpzame
handen en wat duw en trekwerk wist ik toch weer via een steile helling op de
weg te geraken. Maar ook het gadeslaan op afstand van de anderen was
de moeite waard, vanwege hun soms doldrieste acties. Helaas kreeg de heer
KJV motorpech en kon hij de tocht niet verder voortzetten, echter door zijn
onverzettelijkheid op sleutelgebied, heeft hij zijn motor toch weer nieuw leven
in weten te blazen.
Na het spelen
in deze zandbak stond er een
bezoek aan een
strandtent en een
rondje langs het circuit van Zandvoort
op het programma.
Het was inderdaad
een hele sensatie
om zo over de
smalle dijk rond
het circuit te rijden,
waar je zo af en
toe de snelle bolides beneden aan
je voorbij zag -en vooral hoorde- rijden. Wij zelf veroorzaakten zoveel stof,
dat de rijder voor je nauwelijks was te onderscheiden. Helaas voor de heer
E was dit niet voor hem weggelegd, want die kwam door een defect aan het
elektrische systeem van zijn motor, voor de toegangsweg naar het circuit tot
stilstand. Hij arriveerde later in de middag op het kampeerterrein, bungelend
achter een motor van één van de mede clubgenoten.
Na nog wat sleutelmomenten en andere bezigheden was de tijd aangebroken voor de onvermijdelijke ALV. Onze onvolprezen voorzitter loodste alle
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heikele agendapunten zonder problemen door de vergadering en maakten
daarna alle aanwezigen zich gereed voor deelname aan een smakelijke
BBQ, die uiteindelijk nog lang werd voortgezet gedurende een gezellige
avond. Echter jammer maar helaas zonder kampvuur, omdat er door de
droogte in verband met bosbrandgevaar, niet mocht worden gestookt. Dit
manco werd ruimschoots goed gemaakt door een kakofonie van oude en
nieuwe hits die uit de diverse mobieltjes schalde. Nadat men gefaseerd de
slaapzakken had opgezocht daalde er een serene de rust over de camping. De volgende dag werd er traditie getrouw weer een voedzaam ontbijt
klaargemaakt, waarna de tenten werden afgebroken, de motoren bepakt
en er handen werden geschud voor een tot ziens op het volgende treffen.
Samen met de heer E reden we zonder problemen via Amsterdam / IJburg
weer naar huis en kon er teruggekeken worden op een weer zeer geslaagd
weekend, met dank aan de organisatie!
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The lone rider

Motorbanden, het vervolg
10. Waar moet je bij nieuwe banden op letten?
Bij het monteren van banden met een binnenband is het aan te bevelen standaard nieuwe binnenbanden te gebruiken. Omdat de oude binnenbanden
uitgezet hebben bestaat bij hergebruik het gevaar dat de band niet goed
gemonteerd wordt waardoor de band met een plooi gemonteerd wordt. Ook
kan het materiaal al dunne plekken hebben. Hierdoor kan de band tijdens
het rijden exploderen.
11. Inrijden van nieuwe banden
Bij iedere rit moeten de eerste kilometers met aangepaste snelheid gereden
worden (in het bijzonder bij nat of koud weer) tot de banden de benodigde
bedrijfstemperatuur voor een optimale grip bereikt hebben. Nieuwe banden
hebben een gladde bovenlaag en moeten daar over een afstand van 200
km met aangepaste rijwijze ingereden worden.
Deze tijd heeft de band nodig om zich 100% aan de velg aan te passen en
door opruwing van de bovenlaag de optimale grip te bereiken. Banden voor
motoren ontvouwen hun prestaties vanaf een zekere bedrijfstemperatuur en u
doet er goed aan deze eerst warm te rijden.
12. Opletten op vrije ruimte rondom de band
Voldoende vrije ruimte voor de band bij uw motor garandeert de band in
alle rijomstandigheden voldoende afstand tot spatborden, vork, vleugels
enzovoorts. Door de middelpuntvliedende krachten vergroot de doorsnede
van de band zich bij toenemende snelheid.
13. Profieldiepte
Volgens de verkeerswet is een minimum profieldiepte voor van 1,6 millimeter verplicht. Dit is te controleren met een schuifmaat of als de band ermee
uitgerust is door de slijtage indicatoren te checken. U vindt deze indicatoren
in de rillen van het profiel ter hoogte van de markering TWI (op de zijkant
van de band). Aanbevolen wordt de band bij een profieldiepte van 2 mm al
te verwisselen.
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14. Levensduur
Lange levensduur is ook bij motor onkosten een argument want langere
levensduur betekent minder kosten. De kilometrage van motorbanden (in het
bijzonder de achterband op een krachtige motor) kan en mag niet vergeleken worden met de kilometrage van auto- of vrachtwagenbanden. De
levensduur is ook sterk van de rijwijze en van de motor afhankelijk. Door het
geringe netto gewicht van de motor kunnen hoge versnellingen gerealiseerd
worden. De achterband staat dan bloot aan extreem veel wheel spin en dit
betekent een verhoogde slijtage. Een passagier die dan voornamelijk het
gewicht op de achterband verhoogd wordt dan ook terecht een bandenbeschermer genoemd. De achterband wordt met meer gewicht op het wegdek
gedrukt en heeft daarom minder wheel spin en hierdoor gaat de band dan
ook langer mee.
15. Velgen voor motoren
Motorbanden mogen alleen op velgen voor motoren gemonteerd worden.
Nieuwe wetgeving inzake markeringen op de banden geven aan dat voor
een motorband het symbool M/C gebruikt moet worden. Het geeft dan
aan dat die band uitsluitend en alleen op velgen voor motoren gemonteerd
mogen worden. Hierbij speelt de juiste breedte van de velg een rol voor een
betere stabiliteit en rijgedrag. Monteren op te smalle of te brede velgen verandert het rijvlak en werkt negatief door op het rijgedrag van de band. De
ontwikkelingen van banden en velgen leidden vroeger tot verschillende type
velgen waarvan er uiteindelijk 2 zijn overgebleven velgen voor banden met
binnenband en velgen voor banden zonder binnenband (tubeless).
16. Velgrand
Het contact met de velg komt tot stand door de velgrand. In het rubber
aangebrachte staaldraden zorgen er voor dat het om een solide verbinding
gaat. De eindes van het geraamte zijn om de velgrand bevestigd wat voor
een gewenste stijve velgrand zorgt. De optimale verbinding tussen velg en
band moet ieder ogenblik gewaarborgd zijn want via de velgrand worden
de versnelling en de remkrachten op de velg en het frame overgedragen.
Bovendien zorgt de velgrand bij tubeless banden er voor dat de lucht niet
kan ontsnappen.
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17. Profiel & groeven
De bandengroeven dienen om het water weg te voeren op een nat wegdek.
Hoe meer groeven des te hoger het negatieve aandeel van de band. Een
lage profieldiepte is een teken dat de band vrijwel versleten is.
18. Loopvlak
Dit is het contact tussen de motor en het wegdek. Vaak onderscheiden de
rubbermengsels van het loopvlak en de wang van een band om aan de
bijzondere eisen te voldoen. In zekere zin draagt de vervorming van het
loopvlak ook bij aan het rijcomfort.
19. Karkas
De structuur van een band, waarop de zijwand en het loopvlak worden
aangebracht. Dit bestaat uit een laag materiaal, hielzones en gordels. Ze
draagt het gewicht van de motor, zorgt voor stabiliteit en heeft invloed op
het comfort. Een karkas kan zich tot een bepaald niveau vervormen. Karkassen met een radiale bouwwijze zijn soepeler dan de traditionelere diagonale
karkassen en zorgen zo voor een betere demping.
20. Rubbermengsel
Het type mengsel heeft een directe invloed op de levensduur en grip van een
band. Een zacht mengsel zorgt voor een betere grip en tractie. Een harde
samenstelling heeft minder snel slijtage. Een met silicaat versterkt mengsel is
bijzonder goed geschikt bij natte omstandigheden.
21. Vorm van de band
De vorm van de band is van directe invloed op het dynamisch rijgedrag van
een wiel. De spitsere vorm van een sportband zorgt voor een grotere precisie en beter instuurgedrag. Toerbanden zijn eerder gedacht om stabiel en
handelbaarder te zijn en zijn daarom iets ronder van vorm.
22. Kickback
Deze komen bij hogere snelheden voor. De oorzaak hiervoor zijn schokken
die door oneffenheden in het wegdek op de motor worden overgedragen.
Motorbanden met een goed absorptievermogen verminderen de kickback.
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23. NHS
Afkorting die staat voor "Not for Highway Service". Zulke banden zijn pure
racebanden en deze mogen vanaf de produktiedatum 01-01-1993 in Duitsland niet meer in het gewone wegverkeer gebruikt worden.
24. M&S bij motorbanden
Dit vindt u terug bij Enduro banden die speciaal voor de off road gebruik
bedoelt zijn. Worden dergelijke wedstrijden ook op normaal wegdek gehouden dan bevelen wij aan de maximale snelheid slechts kort te rijden omdat
anders de noppen onregelmatig slijten waardoor het off road rijden negatief
beïnvloedt kan worden.
Bij dit type band bevindt zich ook een sticker voor de cockpit van de motor
zodat de bestuurder bij het rijden er aan denkt. M&S heeft dus niets te
maken met "modder en sneeuw" zoals men die van autobanden kent.
25. Ventiel & ventieldop
Omdat rubberen ventielen kunnen verouderen geldt de basisregel:" Een nieuwe band, dan ook een nieuw ventiel. Aanbevolen wordt om korte ventielen
te gebruiken omdat deze beter bestand zijn tegen de middelpuntvliedende
kracht. Bij hoge snelheden werken enorm hoge centrifugale krachten op het
ventiel zodat het kan gebeuren dat lucht ontsnapt. Doordat kortere ventielen
minder gewicht hebben zijn deze bijhogere snelheden langer gesloten. De
middelpuntvliedende kracht die bij een carrousel de wagentjes naar buiten
draait werkt bij het rijden ook op het ventiel. Bij voldoende snelheid gebeurt
hetzelfde als wanneer men een nagel tegen het ventiel drukt: lucht ontsnapt.
Een ventieldop is dan de enige mogelijkheid een verlies aan bandenspanning in te perken. Dit gebeurt alleen bij zeer hoge snelheden. Echter bij een
slechte kwaliteit ventiel kan het effect ook bij snelheden lager dan 200 km/u
optreden. Daarom de ventieldop altijd goed vastdraaien. Aan te bevelen zijn
luchtdichte doppen van metaal met een rubberen ring.
26. Markeringen voor motorbanden overeenkomstig EU-norm ECE R 75
De EU heeft ook uitwerking op de markeringen op motorbanden. Er werd
een norm vastgesteld die veranderingen in de bandenmaat markeringen ten
gevolg heeft.
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Motorrijders zullen moeten omdenken, de handel niet want gelijkluidende
markeringen zijn bij banden tot en met markering H bekend. De veranderingen betreffen vooral V-, VB-, VR- en ZR-banden. Het wezenlijke verschil
tussen de oude en de nieuwe markering zit vooral in het invoeren van een
bedrijfsaanduiding (belastingsindex en snelheidssymbool) en het nieuwe snelheidssymbool W (= 270 km/u) bij ZR banden. Het nieuwe snelheidssymbool
V (tot dan V = meer dan 210 km/u) werd opnieuw vastgesteld als V = 240
km/u. Heeft een band het snelheidssymbool V dan vervalt binnen de bandengrootte het snelheidssymbool en wordt de bedrijfsaanduiding vooraf gegaan
door de bandenmaat grootte (bijv. 69 V). Bij ZR banden met de snelheid
270 km/u blijft de markering hetzelfde en wordt het de bedrijfsaanduiding
gevolgd door de bandenmaat grootte (bijv. 69 V).).
Is de totaal toegestane snelheid van de band bij V/VB/VR hoger dan 240
km/u en bij ZR banden hoger dan 270 km/u dan blijft de huidige markering
onveranderd en wordt alleen de bedrijfsaanduiding er aan toegevoegd.
Hierbij wordt deze bedrijfsaanduiding tussen haken gezet om duidelijk te
maken dat de toegestane snelheid hoger dan V = 240 km/u of W = 270
km/u is, bijv. (69 V) of (69 W).
27. M/C
Dit duidt erop dat het hier om een motorband gaat. M/C = Motorcycle. Deze
mag natuurlijk alleen op een motor gemonteerd worden.
28. Hoogte/breedte verhouding banden
Bij moderne motorbanden is de hoogte van de wang lager dan de breedte
van de band. Hierdoor komt er meer rubber op het wegdek en dus ook meer
stabiliteit. Een band met de afmeting 120/70 ZR 17 is 120 mm breed en 84
mm (70 procent van 120 mm) hoog.
29. Silicaat
Silicaat (kiezelzuur) zorgt als onderdeel van het rubbermengsel voor een
betere grip van de motorband bij natte omstandigheden. Daarnaast heeft
het bestanddeel ook een positieve invloed op de levensduur en de rolweerstand.
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30. Walken
Door het regelmatige veren wordt de band vervormd. De diverse lagen
van de band werken en hierdoor komt warmte vrij. De band wordt hierdoor
belast en verouderd
31. TT/ TL banden
Motorbanden met binnenband (TT)
Delticom beveelt aan bij de montage van banden met binnenband altijd
nieuwe binnenbanden te gebruiken. Binnenbanden zijn aan slijtage onderhevig door het dagelijks gebruik en bij hergebruik kan het onder andere door
knikken tot gevaarlijke omstandigheden bij het rijden komen. Ook het hergebruik van gerepareerde binnenbanden speciaal bij banden voor hogere
snelheden wordt afgeraden
Motorband zonder binnenband (TL = Tubeless)
Motorbanden zonder binnenband mogen met een binnenband op een velg
geschikt voor een binnenband gebruikt worden
32. Reinforced
Banden met versterkt geraamte. Kan een hogere belasting aan en is geschikt
voor zwaardere motoren. Te herkennen aan de markering reinf.
33. Gekleurde balanceerpunt op de wang van de band
De bandenfabrikanten markeren met een gele/rode punt de plek op de
band die het minste gewicht heeft. Daar hoort het ventiel te zitten. Zo wordt
het mindergewicht van de band door het ventiel gecompenseerd.
34. TWI (Tread Wear Indicator)
TWI staat voor: Tread Wear Indicator (slijtage indicator). Dit is een kleine
verhoging (meestal 1,6 mm) in het profiel van een luchtband waarmee de
slijtage gecontroleerd wordt. Raakt de verhoging de weg dan is de band
versleten. De slijtage-indicator is te vinden door langs het loopvlak te zoeken
naar één van de volgende tekens, die verdeeld over de hele zijkant van de
band staan: de letters TWI of een kleine driehoek
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Sovjet oorlogsfotografie in WO II.
door: Frans de Wit

Duitse soldaten werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog massaal voorzien van fotocamera’s, in eerste instantie als propaganda-instrument
om de overwinningen van de zegevierende Duitse legers te documenteren,
maar ook om de families thuis gerust te stellen met de kiekjes van hun zonen,
vaders en broers. Onbedoeld gaf het ook een ontluisterend beeld van de
misdaden die door de Wehrmacht werden begaan. Hoewel het officieel verboden was, kon menige soldaat en officier de drang niet weerstaan om zich,
stoer kijkend of zelfs lachend te (laten) fotograferen bij de slachtoffers van
massa-executies of standrechtelijke ophangingen.
Voor de soldaten van het Rode Leger was kiekjes maken niet weggelegd.
De Sovjet-Unie was nog volop bezig het land op te bouwen, na de revolutie
van 1917 en de daaropvolgende burgeroorlog en invallen van buitenlandse
mogendheden die tot 1922 duurden. Met ambitieuze 5-jaarsplannen werd
het land omgevormd van boerenstaat tot moderne industriële maatschappij.
Dat ging langzaam, en ook het bij het Molotov-Ribbentroppact horende handelsverdrag moest Duitse techniek naar de S-U halen. Daar hebben wij de
M72 aan te danken, doordat de BMW R71 matrijzen werden geruild voor
onder andere
graan, goud
en wolfraam.
Bij het begin
van de Duitse
inval in de
Sovjet-Unie,
Operatie
Barbarossa,
waren er
voor de
soldaten niet
eens geweren genoeg,
Sovjet oorlogsfotografen gefotografeerd, Berlijn, mei 1945
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laat staan camera’s. Toch werd het belang van oorlogsfotografie door de
generaals van het Rode Leger niet onderschat. Aan elke eenheid werd een
fotograaf toegevoegd, die nauw samenwerkte met de politiek commissaris
om de strijd en het heldhaftig optreden van de soldaten van het Rode Leger
vast te leggen.
Van die fotografen zijn de meesten onbekend gebleven voor ons. Niet alleen
omdat menigeen gesneuveld is, maar ook doordat al snel de Koude Oorlog
inzette, en al het beeldmateriaal uit de Sovjet-Unie als vanzelfsprekend tot
communistische propaganda werd gebombardeerd en dus verwerpelijk was.
Ook als de beelden
de strijd en het lijden
van de voormalige
bondgenoot verbeeldde. De bekendste in het Westen
is Yevgeni Khaldei
geworden, met zijn
iconische opname
van soldaten die de
Sovjetvlag op de
Rijksdag planten. Een
foto die overigens
Rendier – Yevgeni Khaldei
geretoucheerd moest worden, omdat een soldaat twee polshorloges droeg,
wat tot speculaties over plunderingen kon leiden. Een ander zeer indrukwekkend beeld van Khaldei is van een rendier tijdens een bombardement.
Een van de in mijn ogen meest getalenteerde fotografen was Dmitry Baltermants, (May 13, 1912 – 1990) in 1912 in Warschau geboren, wat toen tot
het Russische tsarenrijk behoorde. Zijn vader diende in het Keizerlijk Russisch
leger en sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog. Dmitry studeerde aan de
Universiteit van Moskou en werd wiskundeleraar, maar werd gegrepen door
de fotografie. Als fotojournalist werkte hij voor de Isvestia en het populaire
Ogonyok. Hij overleed in 1990.

36

Tijdens de oorlog werkte hij als fotograaf
aan het front op verschillende plaatsen: de
slag om Stalingrad, waar hij ongetwijfeld in
contact kwam met Chroustsjev die toen politiek commissaris was, hij werkte in de Oekraïne, in Polen, en eindigde in Berlijn.
Een van zijn aangrijpendste foto’s is van de
nazimoordpartij in Kerch op de Krim, waar
de vrouwen van het dorp hun vermoorde
mannen vinden, onder een dreigende hemel.

Verdriet, Dmitry Baltermants, 1942.

Dmitry Baltermants met Duitse camera
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Wat mij nog het meest in Baltermants interesseerde waren de foto’s waar
M72’s op te zien waren. Duitse zijspannen uit WOII zijn uit en te na gedocumenteerd; ik heb daar een heel rijtje boeken vol van, naast mijn eigen
collectie van soldatenfoto’s die onder andere via Ebay worden aangeboden,
maar foto’s van Sovjetsoldaten op motorfietsen zijn uiterst zeldzaam. Een
belangrijke reden daarvoor is uiteraard dat Duitsland vanwege het Verdrag
van Versailles erg beperkt was in de opbouw van een nieuw leger. Hitler
probeerde die bepalingen te omzeilen en richtte zich daarom op motoreenheden die als ‘Schnelle Truppen’ werden ingezet en zo de Blitzkrieg mede
mogelijk maakten. De Sovjet motortroepen waren slechts een aanvulling op
bestaande eenheden.
Daarnaast waren
het niet alleen
de in de beginnende fabrieken
in Irbit en Gorki
gebouwde motoren (Kiev was nog
bezet) die werden
ingezet, maar ook
vooral de 40.000
Harley-Davidson
motoren die door
de USA waren geleverd.
H-D’s met M72 span.
Aanvankelijk via het Lend-Lease Program via Canada, maar na de Japanse
aanval op Pearl Harbor ook direkt. Wel werden die vaak voorzien van een
Ural zijspan.
Baltermants is een van de weinige fotografen die Sovjetzijspannen in oorlogssituatie heeft vastgelegd. En geloof me, ik heb er echt naar gezocht…

Frans de Wit.
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Op weg naar het front, Dmitry Baltermants.

Bevrijding van Kirov. De foto met de meeste motoren die ik ooit vond…
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Zomertreffen in Kolderveen.
Het Zomertreffen is dit jaar op 24-25 en 26 juni in Kolderveen.
De camping ligt tussen Meppel en de plaats met de prachtige naam Kolderveense Bovenboer. Dit is aan de rand van het natuurgebied de Wieden in
NW Overijssel vlak bij het dorp Nijeveen. In Nijeveen zijn een tankstation,
supermarkt en snackbar. De eerste levensbehoeften zijn dus gedekt.
Voor notoire sleutelaars en Pech Prijzers is de loods van Guus (300 m.
verderop) beschikbaar. We staan op een boerencamping voorzien van alle
moderne gemakken tot Internet aan toe. Kortom, alle ingrediënten voor een
geslaagd weekend zijn aanwezig.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen (tot
18 jaar) gratis. Alleen de toertocht meerijden en niet overnachten is gratis.
Programma:
Vrijdag		
		

Aankomst vanaf 14:00 kunnen we terecht op de camping.
Kampement opbouwen, eten, vuurtje stoken en bijpraten.

Zaterdag
		
		
		
		

11:00 uur Toertocht. Let op geen tankstop tijdens de route.
Ook in deze tocht is er weer een lekker stuk off-road. (er is
een alternatieve route)
In de route is er gelegenheid om inkopen te doen voor de
BBQ.

		
		
		

19:00 uur BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.
Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.

Zondag

Ontbijten, opbreken en vertrekken
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Aanmelden bij:
Eugene Kuijvenhoven eugenemeppel@hotmail.com
Guus Altena
guusaltena@wanadoo.nl		

tel: 0522-263501
tel: 06-54937621

Adres:
Boerderij Camping ''Kolderkamp''
Familie Schrotenboer
Kolderveen 15
7948 NG Nijeveen
www.camping-kolderkamp.nl
Routebeschrijving:
- Neem afslag 3-Meppel-Noord naar N375
richting Nijeveen/Giethoorn/Ruinerwold rijd 400 m
- Neem op de rotonde de 2e afslag naar Provincialeweg/N375
Ga verder op de N375,Ga rechtdoor over 2 rotondes rijd 2,2 km
- Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Nieuwe Nijeveenseweg
rijd 850 m
- Weg vervolgen naar Meppelerweg
rijd 2,1 km
- Neem op de rotonde de 3e afslag naar Kolderveen
Je vind je bestemming links
rijd 500 m
Denk er aan om af te tanken vóór
de Toertocht.

Roel de Glopper
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Zandhappertjerun Revisited 2 juli 2011
Nadat we vorig jaar de eerste editie van de zandhappertjesrun hebben
uitgevoerd in de omgeving van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau en Ulvenhout
(het voor Brabants begrippen bekende CUBA) is het ook dit jaar weer tijd
daarvoor. Houd je stofmasker bij de hand of je laarzen in het span (afhankelijk van het weer) en meld je op tijd aan voor dit 1-daags evenement. Helaas
kan ik in de tuin niet veel motoren etc. kwijt maar in de buurt zitten een boel
mini-campings waar je kunt landen voor de nacht. bij voldoende belangstelling kijk ik of ik iets voor je kan regelen in de buurt. Meld je dan wel op tijd
aan want het moet wel even gebeuren.
De bedoeling is om
een rondje te rijden
met als start en finish
het wereldlijke Langeweg, een gehucht in
Brabant waar toevallig mijn huis woont
en ik dus ook. Vanaf
hier vertrekken we ca.
10:30 uur voor een ca.
100 km door Brabant. Getracht wordt
om minimaal de helft
vandie kilometers op
het losse zand door
te brengen. Of het ook dit jaar weer lukt zullen we wel zien. Afhankelijk van
het jaargetijde wordt het van drassig tot stoffig maar in ieder geval gezellig. Onderweg stoppen we voor een hapje en drankje en aan het einde is
daartoe ook gelegenheid natuurlijk. Om de paden in de buurt te beschermen is het niet de bedoeling om hier met motorcrossend nederland doorheen
te duiken maar gewoon een leuk ritje te maken met gelijkgestemden.
Geef je op bij: bvanham@zonnet.nl of 0168-337774.
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

De Russische keuken is moeilijk onder één
noemer te brengen, de Russische volken
bestaan o.a. uit: Russen, Wit-Russen en
Oekrainers. De boeren hadden voor de
revolutie van 1917 een hard bestaan.
Een oud Russisch gezegde luidt dan ook:
sjtsji dapisjtsja nasja, wat zoveel betekent
als: koolsoep en boekweit is ons voedsel. Maar ook de aristocraten bleven
trouw aan de Russische bietensoep “Borsjtsj. De Russen zijn grote soepliefhebbers.
Heel typisch voor Rusland is de sjtji (boerenkoolsoep) en de koulebiaka
(zalmpastei). Geliefd is ook de solianka, gemaakt met vlees of vis en ingemaakte komkommer en de rassolnik, met zuiring, komkommer en andere
groenten. Verder is er de oeba, een heldere visbouillon met stukjes vis erin.
Kaska is in Rusland een verzamelwoord voor zowel gekookte boekweit, gerst
en maisgierst. Boekweit heet dan grechnevya kaska. Men eet het in soep,
als bijgerecht bij vlees en ook wel als een soort pudding met kwark room en
suiker.
Blinis (kleine pannenkoekjes) met een vulling van kaviaar of gerookte vis, at
men voornamelijk tijdens de Maslenitsa of te wel de boterweek, de laatste
dagen voor carnaval voor de vastentijd begon. Met Pasen kwamen prachtige
geschilderde eieren op tafel en men at ook pasjka een baksel dat de kroon
spande op het gebied van kaas-en kwarktaarten.
Wijn en wodka
Russen drinken teveel wodka. De regering probeert de wodkaconsumptie te
beperken door wijnpropaganda te maken. Het gevolg is dat Russen inderdaad meer wijn zijn gaan drinken, maar de wodkaconsumptie bleef gelijk.
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Een goede wodka is volkomen zuivere alcohol met water en is vrijwel smakeloos. Toch doet een ijskoude wodka het voortreffelijk bij een vishapje of een
pittig voorgerecht.
Wodka is dan ook het klassieke begin van elk Russisch maal. Wijngaarden
vindt men rondom de Zwarte Zee. De oude Grieken hadden al wijnstokken
aangeplant in de Krim en in Armenië, maar de meeste wijngaarden zijn van
recentere herkomst.
In de afgelopen 20 jaar zijn er 1 miljoen ha. Bijgekomen. Ook in wijn overheerst de Russische voorliefde voor zoet, wat blijkt uit de Champanski uit de
vallei van de Don en uit de Russische muskaatwijnen, ports sherry’s en madera’s , die worden gemaakt in de Krim, Zuid Rusland en Moldavië.

				

Priejatnawa apjetieva!
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!!! P r i m e u r !!!
Door Rob Wilkes

Ja je leest het goed. Weer een heuse primeur voor de NVZ. Zelfs de Nederlandse importeur weet nog van niets. Het Russische merk Ural begint met hun
policy al aardig op Harley; Guzzi en in mindere mate ook op BMW te lijken.
Allemaal varianten rond om hetzelfde motorblok. Een motorblok wat op zijn
beurt weer rustig verder evalueert. Nieuw in deze rij: de Ural Retro. Smaken
verschillen natuurlijk, maar ik vind het een plaaaatje! Eerst maar even een
foto zodat jullie het met mij eens kunnen worden:

Niets teveel gezegd dacht ik zo. De Retro is verkrijgbaar in het rood, blauw
en olijfgroen. Een aangename verrassing aangezien de Ural’s tot op heden,
net zoals de Ford’s destijds, in iedere gewenste kleur verkrijgbaar waren
als het maar zwart was. De Retro is voorzien van 18 inch wielen en niet
meer voorzien van tweewielaandrijving. Wat mij betreft een goede zet. Je
gebruikt het nauwelijks, het kan allemaal stuk gaan en het kost een hoop
extra. Over de kosten gespoken: deze Retro koste bij onze zuiderburen
€ 12.750. De tijd van goedkope Russische zijspannen ligt dus ver achter ons.
Hopelijk de toenmalige bijbehorende kwaliteit ook. € 12.750 noemen onze
zuiderburen ‘ zeker niet duur’ . Mocht dit model ook naar Nederland komen
dan verwacht ik dat hij hier door de andere belastingtarieven hard richting
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de 15 duizend euro’s zal lopen.
Zonder tweewielaandrijving
geen off-road ambities meer
alhoewel de standaard gemonteerde banden anders doen
suggereren. De Marzocchi voorvork draagt bij tot de klassieke
retro look van dit model. Zo
te zien staat deze vork lekker
onderuit waardoor de swingarm
achterwege kon blijven. Ook
dit draagt bij aan de klassieke
uitstraling.
Zonder chroom maar met zwarte velgen,
zwarte rand rond de koplamp en een bagagerek ziet de Retro er nogal ‘industrieel’ uit. Met
andere items wordt dit nog eens extra geaccentueerd. Kijk maar eens naar het reservewiel,
het extra bagagerek als alternatief voor het
tweede zadel en de zwarte voorvork.
Wat de persmap niet vermeld, maar op de
foto’s wel duidelijk te zien: een pookje rechts
aan de tank. Een detail om van de smullen.
Tankschakeling gaat meestal gepaard met een
voetkoppeling (je hebt immers maar twee handen). Deze heb ik echter niet kunnen ontdekken.
Het pookje naast de tank zal dus waarschijnlijk
van de achteruitversnelling zijn. Ook zo’n prachtig
detail. Gelukkig is deze dus niet vervallen.
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Steunpuntenlijst 2011
Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst van 2011.
Zoals altijd geldt nog steeds dat onze steunpunten bestaan uit vrijwilligers die
het erbij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen
helpen, ze doen het allemaal in hun eigen tijd en vrijwillig voor jullie! Probeer
ook bij het bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het
niet te laat.
Naam
Adolfse C.G.M.
Bouwman A.
Bussel van J.J.M.
Busweiler J.
Damen T.H.J.
Haan de G.L.

Adres
Glindhorst 1
Herenweg 28
Klaproosstraat 21
Hosterd 34
G. Foulkesweg 94
Rootveld 14

Plaats
De Glind
Donkerbroek
Ospel
Puiflijk
Wageningen
Appingedam

Ham van L.A.C.M.
Hobbelink A.W.
Hoffman R.
Klarenbeek E.J.A.
Korpershoek R.
Lampé A.G.
Noyen van M.
Pruim P.
Smit M.
Terlingen M.
Vegchel L.J.M. van
Veller van J.G.W.
Vissers M.A.F.
Wassenaar J.
Wilde de H.A.

Daniëlstraat 3
Weisinkhoekweg 172
Lakenstraat 84
Sterkenburg 47
Kalmoeslaan 11
4, Ernest Mehlen Strooss
Heidijkstraat 2
Molletjesveen 2
Faisantenstraat 32
Terpweg 11
Capelseweg 7
Stuifweg 5
Oude Leedeweg 89
Bitgumerdijk 35
Elburgerweg 61

Langeweg
Boekelo
Wamel
Alphen aan de Rijn
Rijnsaterwoude
Manternach
Rijmenam/Bonheiden
Westknollendam
Hilversum
Heerde
‘s-Gravenmoer
Oosterend Nh
Pijnacker
Marssum
WENUM WIESEL
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Telefoon

E-mail

Specialisatie

busselix@gmail.com

Motorambulance

0342
450157
033-4618786

0516-491316
0495-632222
0487-519018
0317-414471
0596-620428
0168-337774
053-4282529
0487-501529
0172-470274
017-2533528
00-352-26780387
00-32-15520248
075-6212180
06-16162940
0578-617268
0162-318998
06-54714819
015-3697860
058-2541777
055-3122185

damen_theo@hotmail.com
gldehaan@planet.nl
benno@udcn.nl
rrhoffman@kpnplanet.nl
Dneprk750@tele2.nl
techniek@udcn.nl
alex@oocs.net
mark.van.noyen@belgacom.net

Alleen Morele Steun
Dnepr, zijkleppers, panne onderweg,
sleutelgelegenheid

Zijkleppers
electronica, ural,dnepr,bmw etc..
Sleutelgelegenheid

m.terlingen2@kpnplanet.nl
lucvanvegchel@planet.nl
hansvanveller@planet.nl

Dnepr, sleutelmogelijkheid

jan.wassenaar@wxs.nl
dwspw@hotmail.com

Dnepr onderdelen, tweetakten

evt. overnachtting

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

