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Van de Voorzitter
Motorvrienden!

Uw voorzitter is de hele week al behoorlijk chagrijnig, ‘pissed off’, zoals de
Engelsen zeggen. Ik weet dat wij in deze club niet aan politiek doen, maar
de maatregelen die deze regering neemt raken nu ook de beleving van
onze hobby en brengen ons in gevaar. Deze week werd bekend dat minister
Schultz van Haegen voornemens is om volgend jaar 60% van de snelwegen
vrij te geven voor een maximumsnelheid van 130 km per uur. Op rondwegen
rond verschillende steden gaat de snelheid omhoog van 80 naar 100 km per
uur.
Op weg naar treffens wilde ik vroeger nog wel eens de snelweg nemen. Op
vrijdagmiddag was dat redelijk gevaarloos, omdat bij nadering van elke
op- en afrit iedereen toch in de file stond. Bij mooi weer moest ik zelfs wel
eens de toevlucht nemen tot de vluchtstrook, omdat mijn zijklepper dreigde
te oververhitten… Ook voor de terugweg op zondag durfde ik wel op de
snelweg, omdat het niet zo druk was en er weinig vrachtwagens op de weg
waren. Dat wil niet zeggen dat het ook echt veilig was. Eén keer moest ik bij
het wisselen van rijstrook mijn uitgestoken arm schielijk weer intrekken omdat
die eraf gereden dreigde te worden door een scheurder die mij achterop
kwam. Ook ben ik eens bij het uitvoegen bijna van de weg gereden door
iemand die mij rechts voorbij kwam tetteren. Dat zal alleen maar erger worden. Terwijl ik, als ik door de polder wil rijden, wel over de snelweg MOET,
er is geen andere weg meer, of ik moet een eind over een fietspad, zolang ik
tussen de paaltjes door pas…
Nu is het zover dat zelfs een risoconemer als ik zich twee keer bedenkt om
de snelweg op te gaan. Het verschil in snelheid wordt domweg te groot. Ik rij
80, anderen 130, een verschil van minstens 50 kilometer! De relatieve veiligheid die de ijzeren kooi biedt, nodigt uit tot hardrijden. Automobilisten horen
door de verbeterde isolatie niet dat ze hard rijden, door mindere trillingen
voelen ze het ook niet meer en met ABS denken ze toch wel op tijd stil te
komen staan. Als het mag, zullen velen het ook doen en tegen de bekeurgrens
aan gaan zitten. Da’s nog 9 kilometer harder… Het schatten van snelheids2

verschillen wordt steeds moeilijker. “Het risico op een ernstig ongeval is op
de A58 126 procent hoger dan het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare
snelwegen, sinds daar op 30 juni de 130 km inging, blijkt uit risicocijfers van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.”
De minister bagatelliseert de gevolgen; 3 tot 7 meer doden, terwijl uit onderzoeken blijkt dat de kans op een ongeluk op 130 km wegen een kwart hoger
is dan op niet-130 km wegen en dat 80 procent van bestuurders geen snelheid terugneemt als de maximumsnelheid van 130 naar bv. 100 km gaat.
Op allerlei gebieden wordt bezuinigd: het persoonsgebonden budget, zorg
voor gehandicapten, OV (6 van 16 tramlijnen en 20 van 44 buslijnen verdwijnen in Amsterdam), kunst en cultuur (200 miljoen), maar er wordt wel 132
miljoen uitgetrokken om de reistijd op de snelweg met 1% te verminderen,
ten koste van ook ons, het wat langzamer verkeer.
En daar word ik dus langdurig pissig van…

Frans de Wit.
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Van de redactie
De laatste twin van het jaar is weer bij je op de deurmat gevallen; ga er
maar eens op je gemak voor zitten. Ik, Benno, ben weer eens een
projectje aangegaan. Omdat ik mijn eigen BMW R100RT niet al te vaak
meer gebruikte (ik vind de RS als solo veel leuker) had ik het idee opgevat
om hier maar een zijspan aan te gaan bouwen. Leek me wel een leuk projectje voor de wintermaanden en ach, zo moeilijk kan het niet zijn, toch? Meer
erover in deze Twin. Voorlopig is ze nog niet helemaal klaar maar er zit
zeker vordering in, de eerste kilometers heeft ze onder de sloffen.
Ik, Jos, ben bijzonder in mijn sas met
mijn eigen Chineesje. Ik heb er inmiddels al bijna 1500 km mee gereden
en het ding heeft nog geen verkeerde
klap gegeven. Ik ben met de Chang
o.a. naar het zandpadentreffen
geweest in Wateren. Ook hierover
kun je een kort verslagje vinden in dit
boekje.
Het is weer een vol boekje geworden
met behalve een aantal uitnodigingen
voor de treffens die ons te wachten
staan ook een aantal interessante
verhalen. Zo heeft de redactie met een
Chinees rondgecrost die zich waarschijnlijk wel thuis zou voelen in de club.
In dit boekje vind je ook een nieuwe volle jaaragenda. Let op, want het
komende jaar gaan we weer een aantal leuke treffens met elkaar doen.
Helaas voor de Noorderlingen, die vorig jaar geluk hadden, gaan er dit jaar
een aantal in het zonnige zuiden plaatsvinden.
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Denk aan de zandhappertjesrit die we, om de agenda wat te ontlasten, naar
het voorjaar hebben verschoven. Het voorjaarstreffen dat we, eindelijk!, een
keer diep in Limburg gaan organiseren. Ja, jongens, het spijt ons ook maar
het is zo mooi daar in het zuiden.
Verder natuurlijk de aankondiging van ons eerste treffen in 2012; het watjestreffen te Blaricum dat inmiddels een traditie geworden is waar we zuinig op
moeten zijn. Een van de leukste treffens van het jaar mede door de groepsaccomodatie. Hierdoor doe je automatisch een aantal dingen met elkaar o.a.
koken bijv.. Een aanradertje voor iedereen.
Behalve het bovenstaande kun je de vaste rubrieken de Tien van de Twin en
de Uralfluisteraar ook weer in je favoriete boekje terug vinden.
Veel leesplezier en tot volgend jaar,

Benno en Jos

5

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 86, december 2011

Motocrypto
Oplossing vorige opgave
Overstuur,
Najaarstreffen,
Sleutelstad,
Helmplicht,
Velglint,
Busbaan,
Spatborden,
Remlichten,
Gordelroos en
Spuitwagens
Onze felicitaties voor de goede oplossing gaan naar Dolf Kok en Karin de
Zwart.
Nieuwe opgave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geen kinderspeelgoed.			
Wegsturen is mode.			
Zekering.				
LP					
Viertakt van Johan Strauss		
Waar aan een student moet voldoen.
Gaat snel van kroeg naar kroeg .
Sint en Piet.				
Om er door te trekken.			
De zwakste schakel.			
Veel succes!

Luijt !
6

..e..e
.a.a.e
…o…e.e.
.u..e…aa.
…a.e..a..
..o…o..e.
.a.e.a.e.
.o..o..e..
.a..e..a.
.e..i….o..e

Mogen we even vangen…?

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. En dat betekent voor
iedereen die géén machtiging heeft afgegeven, dat de contributie weer
moet worden betaald.
Dit jaar is de contributie – na toestemming van de ALV – verhoogt met €
2,50 naar € 20,-.
Dit bedrag wordt net als de voorgaande jaren verhoogt met € 1,50 als er
geen machtiging is afgegeven.
DENK ERAAN! WANNEER JE VÓÓR HET EINDE VAN 2011 NIET HEBT
BETAALD, WORD JE UITGESCHREVEN ALS LID!
Zorg dus dat je op tijd de contributie (€ 21,50) betaald óf voor 15
december het machtigingsformulier opstuurt naar:
Penningmeester UDCN
Zilvermos 2
3994 LD HOUTEN
NB: LET OP: Nieuwe penningmeester, nieuw adres!
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Zeg maar Nee, zo heb je er Twee ?
Hoe een BMW “verRust” wordt

Omdat ik mijn eigen BMW R100RT niet al te vaak meer gebruikte (ik vind
de RS als solo veel leuker) had ik het idee opgevat om hier maar een zijspan
van te gaan bouwen. Leek me wel leuk projectje voor de wintermaanden en
ach, zo moeilijk kan het niet zijn, toch ??
De stoute schoenen aangetrokken en eerst maar eens inventariseren wat ik
nodig had om zo een globale kosteninschatting te maken. Dat leek te doen
dus op gang komen maar.
Na wat rondbellen en zoeken diende
de bak zich al snel aan. Een gebruikte
Dnepr-bak die in het verleden ooit al
eens aangepast zou zijn voor een oude
BMW was het eerste voorwerp wat
de schuur kwam vervuilen, en dat was
letterlijk. Jongen, jongen, ik had al veel
slechte bakken gezien maar deze sloeg
de kroon. De bodem leek vrij strak en
dik maar voelde als tectyl aan, dat
klopte. Er was gewoon met de brander
een lap dakleer in gebrand. Daaronder
was het toch vrij krokant om het zomaar
te zeggen. Gelukkig kosste de bak me
heel weinig want anders...
Verder was de buitenkant gespoten in een mooi hamerslag effectje wat
echter wel een millimeter of twee,drie dik was. ik ken een straler want anders
had ik hier denk ik de pijp aan Maarten gegeven (ik weet niet of hij rookt,
maar toch).
Enfin, na het stralen is de gatenkaas naar mijn maatje gegaan om het plaatwerk dicht te plakken met nieuw ijzer. Zover mijn beslommeringen.
8

Ondertussen kon ik me bezig
houden met de ‘engineering’van
het geheel. Aan de BMW moest
een subframe komen waar het
span tegenaan kan. Verder
moesten ophangpunten worden
gemaakt/aangepast en het
geheel worden gepast.
Dat bleek niet al te moeilijk
gelukkig maar het verhaal over
de aangepaste bak begin ik
met een korreltje zout te nemen.
Twee van de vier punten kloppen voor geen meter dus dat werd aanpassen.
Vooral het achterste onderpunt leek wel gemaakt van peperkoek dus die
hebben we opnieuw gemaakt van dikwandige pijp.
Uiteindelijk aan de RT de rechter lowers van de kuip voorlopig opgeofferd en alle punten geplaatst/verplaatst. Het subframe trouwens komt kant
en klaar uit Duitsland van EF-tech. Ik had geen zin dat zelf te maken. Er
zijn twee modellen standaard verkrijgbaar, een TUV gekeurd en niet TUV
gekeurd. TUV gekeurd is twee keer zo duur dus ik ben voor de andere
gegaan, onderaan op de foto.
Deze ophanging loopt mooi door
met het frame en heeft twee spanstangen zodat beide framebuizen
worden belast voor en achter. Het
subframe bleek trouwens ook niet
zomaar te passen op een monoBMW, een van die ophangpunten
hebben we dus ook nog even
aangepast tussendoor. Verder is
alles mooi compleet en netjes
afgeleverd.
9
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Prima adresje EF-tech dus !. (kreeg nog mooi bijna 25% extra korting omdat
hij niet zomaar paste) en de eigenaar Jochen heeft me een aantal keer
geholpen met technische details. Met het subframe gemonteerd kan de
kabelboom worden aangepast, dit heb ik uiteindelijk gedaan met een paar
tussenstekkers. De originele boom doorgeknipt en een aftakking gemaakt
naar de bak. (Rick Donkers, levert zo’n beetje alle modellen die je wilt)
Het aangekochtte span bleek
geen rem op het wiel te hebben, oude jongen blijkbaar
want toen was dat normaal.
Ik heb van Jan W. een
remplaat gekocht en op de
zijspanvork een ankerplaatje
gelast om toch een rem te
hebben. Om deze te laten
werken kon ik gebruik maken
van een tweede rempedaal
(bmw R65) die aan de buitenkant van het frame gemonteerd is, deze dekt het originele pedaal af en
tralala, ik heb een werkende rem. Door de twee aparte pedalen kun je de
remmen goed afstellen.
Daarmee was de engineering voltooid en nu is het wachtten op de bak. Na
het lassen is hij naar een bevriende plaatwerker/spuiter gegaan die er zich
op uit gaat leven, ben benieuwd wat het gaat worden. Hij was in eerste
instantie niet zo heel blij ermee dus ik ben benieuwd. Als het goed is trouwens
gaan jullie hem niet zo heel veel zien, alleen de treffens waar ik normaal
met de BMW opduik zal ik zo blijven doen. Alles wat iets dichterbij is blijft
natuurlijk met Olga, die doet het zo goed tegenwoordig dat ik er maar niet
teveel over praat. Stel dat ze het hoort.
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Benno

Van de Clubwinkel
Zo, de verhuizing zit er weer op en de clubwinkel is vanaf nu weer volledig operationeel. Doe er je voordeel mee. Voor deze winter nieuw in het
assortiment zijn de zwarte truien en t-shirts met het oude Dnepr-ontwerp, het
getekende zijspan zullen we maar zeggen. Deze zijn vanaf nu weer volop
verkrijgbaar.
Meer info bij de clubwinkel !!
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Watjestreffen 2012

10, 11 en 12 februari (onder voorbehoud !!)
Beste mensen, het Watjestreffen is inmiddels niet meer van onze activiteitenagenda weg te denken. Juist voor de mensen die niet zo gehard zijn, de
kans om elkaar ook eens in de winter te ontmoeten. Toch hopen we elk jaar
weer stiekem op een pak sneeuw, maar deze wens gaat helaas niet altijd in
vervulling, dus houden we onze vingers gekruist. De plaats van handeling is
–nu al weer voor de achtste keer- camping de Woensberg, gelegen aan de
Woensbergerweg 5 in Huizen. Omdat de eigenaar ook grote verbouwingsplannen heeft is bij het ter perse gaan op dit moment nog niet zeker dat we
“ons” terrein ook kunnen krijgen dit jaar, meer daarover volgt indien nodig in
een nieuwbrief. Op “ons” terrein staan 7 blokhutten, waarin we kunnen overnachten. Er is een verwarmde eetzaal, met keuken, een stookplek en er zijn
goede sanitaire voorzieningen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Aankomst vrijdag van af 12.00 uur. Drankjes en versnaperingen zelf meenemen of in de omgeving (Huizen of Blaricum) inkopen. Zaterdag en zondag
v.a. 9.00 uur gezamenlijk ontbijten.
Zaterdag om 10.30 uur begint de toerrit, met een bezoekje aan museum
“Oud Soest” waar een expositie gaande is over de geschiedenis van de
Eijsink motoren en bromfietsen fabriek. Hierna vervolgen we de toerrit en leggen ergens aan voor koffie of een snack.
Zaterdag gaan we om ca. 17.30 een gezamenlijke maaltijd nuttigen, maar
omdat we ook dit jaar aan “home-cooking” doen, wordt er een beroep op
jullie gedaan om daarbij een handje te helpen. Uiteraard blijft er voor iedereen voldoende gelegenheid om vrijdag-en zaterdagavond rond het vuur te
zitten.
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Wat het stoken betreft wel een kleine kanttekening: in het kader van de
milieuhandhaving (beestjes en schimmels en zo) stelt de eigenaar van het bos
het niet op prijs als er (dood) hout aan het bos wordt onttrokken. En dan nog
even dit: het Watjestreffen is een weekend-arrangement, dus is het tijdig
aanmelden een noodzakelijk kwaad.
De kosten voor dit weekend bedragen deze keer €35,= per persoon. Leden
die alleen aan de toertocht willen meedoen zijn natuurlijk van harte welkom.
Aan hen wordt een bijdrage gevraagd van € 5.= wegens de organisatie
van het museumbezoek tijdens de rit. Ben je van plan om te komen, meld je
dan uiterlijk voor 1 februari 2012 aan bij onze secretaris (035-5261544) of
secretaris@udcn.nl

				

Het bestuur
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De Uralfluisteraar
De laatste jaren wordt mij steeds vaker
naar de milieu aspecten rond tweetact rijden en dan met name de royaal
rokende Jupiters gevraagd. In de jaren
70 was tweetakt rijden niets bijzonders,
wie reed er niet op een RD, KH, GT enz.
Ikzelf begon op een Kawasaki KH350, ik
weet nog goed dat ik deze schoonheid
na enkele jaren verkocht voor 200 gulden, laatst zag ik er een te koop staan
voor 1800 euro.
Hoe kon ik zo stom zijn om deze toen
te verkopen vraag ik me dan af. Na
vele verschillende andere twee-takten
kwam de tijd dat ook ik me liet verleiden tot 4 takt rijden. Wat meespeelde
waren opmerkingen als: “Ben je weer op de brommer, ik dacht dat ik net een
naaimachine voor de deur hoorde” (De KH ging bij 14000 toeren pas het
rood in). En: “Wanneer koop je ook eens een grote mannen motor, enz”. Wat
ik toen nog niet besefte was dat een echte man zijn status niet ontleed aan
datgene waar hij op rijd. Toen ik zo’n 15 jaar geleden mijn eerste Jupiter te
koop zag staan en kocht was dit in de ogen van velen de volmaakte antistatus motor. Trots rijd ik nu op deze mooie motoren en als er iemand me uitlacht onderweg trek ik mijn stuur choke (eigenlijk bedoeld voor extra smering
als men een berg afrijd) uit en trek daarmee een lekker extra rookgordijn
op, het lachen vergaat hen dan snel.
Terugkomend op het milieu, de mensen die mij een beetje kennen weten dat
ik uit een prima milieu kom. Ook doe ik veel goeds voor het milieu, door alle
benzine/olie lekkages rond mijn huis zijn de volgende positieve bijwerkingen
waar te nemen: Mijn huizenblok is het enige blok in de wijk waar (echt waar)
geen paalrot is geconstateerd, de bacteriën en schimmels die het hout aan14

vreten krijgen door de ‘ houtveredeling’ geen kans om het hout aan te tasten.
Verder zijn er door de rookpluimen (vergassing) geen houtwormen meer in de
buurt te bekennen. Ook bespaart de buurt op schilders kosten, aanvankelijk
liet de verf los door de vettigheid (vooral door het starten), maar mede om
die reden krijgt regen en andere zaken geen kans meer om het hout aan te
tasten.
Er zijn natuurlijk ook wel buren die soms minder blij zijn en dan met name als
ze op een mooie dag net de was buiten hebben gehangen of als ze net de
ramen open hebben gezet om te luchten en ik mijn Jupiter start.
Soms maken mensen zich ook wel zorgen om mij: “Zou die man nog wel vrienden hebben”? De meeste 4 tact rijders hebben geef ik toe wel meer vrienden
(er zijn natuurlijk ook meer 4 takt rijders), maar het gaat toch om de kwaliteit
en niet om de kwantiteit. Het volgende verhaal ter illustratie: Jaren geleden
kocht ik op een paranormale beurs een setje medicijn kaarten. De indianen
gaan ervan uit dat de dieren op deze wereld er zijn om ons op onze tekortkomingen te wijzen. Op deze kaarten staan alle bij de indianen bekende
dieren afgebeeld. Door een leg formule kun je met deze kaarten levenslessen leren, maar er is ook een dier dat altijd door je leven heenloopt. Na vele
uren/dagen mediteren kwam ik er achter dat het dier dat mij mijn hele leven
(onbewust) volgt een stinkdier was. Het vervolg was dat ik moest ontdekken
wat een stinkdier nu voor les voor mij in petto had. Na wederom mediteren
wist ik het.
Wat wil een stinkdier? Wat een stinkdier wil is met zijn lucht de dieren die
niet bij hem passen afstoten/verjagen. Maar voor soortgenoten is het een
prettige lucht. De vrouwtjes stinkdieren zijn er zelfs gek op, ze kunnen niet uit
de buurt blijven.
Nu, het zelfde effect bemerk ik met het rijden op een Jupiter. Alle pseudo
stoere motorschapen (4 takt rijders) die blèren als ze me met mijn Jupiter
voorbij zien komen, blijven lekker uit de buurt. De wat breder georiënteerde
motorrijders (eventueel ook enkele 4 takt rijders) rijden zelfs vrijwillig achter
me aan, soms zelfs een hele dagrit lang, ze hebber er zelfs een club voor
opgericht, de naam: UDCN!!!
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Voor u gereden : De Jialing JH600B
Als doorgewinterde Russenrijder houd je op een of andere manier ook altijd
een oogje open voor aparte zaken op de weg. Een tijd geleden viel mijn oog
op een website waar een nieuwe Chinese legermotor werd geïntroduceerd.
We kennen als UDCN natuurlijk al jaren de Chinese motoren als de Dong Hai
en Chiang Jiang. Doorontwikkelingen vanuit het roemruchte Russische verleden. Nu komen de Chinezen dan met iets nieuws. Een paar jaar geleden is
door de Jialing- fabriek een model uitgebracht wat direct succes opleverde
bij het Chinese leger, de Jialing JH600B. Wat navraag leverde op dat het
modelletje zelfs in Nederland op kenteken te krijgen zou zijn en dan wel via
het bedrijf MOTORWERK van Bart en Marjoleen Sanders, bij een aantal van
jullie denk ik wel bekend van de Chiang Jiang import en de onderdelen die
zij leveren, trouwens, ze leveren ook spulletjes die op Russische zijkleppers
passen!
Na wat op en neer mailen bleek al snel dat ze een eerste Jialing met zijspan
besteld hadden en dat deze zeer binnenkort in Nederland zou komen. Begin
oktober kwam het heuglijke nieuws dat het ding op kenteken stond en toen
was een afspraak zo gemaakt. Op een mooie zaterdag in November zijn
Rob en ik afgereisd naar Tegelen om te gaan kijken en rijden op de Jialing.
Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen en onder het genot van een kop
koffie en Limburgse vlaai werden de zaken rondom het span besproken. Bart
en Marjoleen hebben met hun bedrijf MOTORWERK al een aantal keren
Chinese Chiang Jiangs ingekocht voor/met mensen in Nederland. Naast complete motoren kopen ze ook onderdelen in voor distributie in Nederland en
België. De Jialing importeren is eigenlijk als idee opgekomen om ook voor de
onderkant van de markt een volwaardig modern span te kunnen neerzetten.
In China worden de oude Chiang Jiangs langzamerhand allemaal uit de running genomen en deels vervangen door de Jialings. De Jialing JH600B is een
moderne zijspancombinatie gebaseerd op een 600 cc een-cilinder motorblok
met brandstofinjectie. Aangedreven door een vier-versnellingsbak (vooruit) en
1 geborgde achteruit is de motor in staat om (volledig ingereden) boven de
120 km/uur te kunnen rijden. De motor wordt geleverd in de uitvoering zoals
16

hij ook voor het Chinese leger wordt uitgeleverd, mooi groen is niet lelijk zullen we maar zeggen. Voor de rest kun je de specificaties etc. gewoon nalezen
op de website www.motorwerk.nl of neem maar eens een kijkje bij Marjoleen
en Bart.
Na de koffie werd het
dan eindelijk tijd om te
gaan rijden. Bart zou
meerijden om de weg te
duiden. Bij aanvang reed
Bart even met de Jialing
met Rob in de bak om
het dorp uit te komen, zo
maar op een onbekende
weg met een nieuw span
van een ander gaan
rijden is niet mijn ding
en we moesten ook nog
gaan tanken.
Ik mocht volgen op de
BMW R60/6 van Bart.
Russische tijden herleven direct zodra ik probeer de voorrem in te knijpen,
helemaal niets !!. Ach, gelukkig een goede achterrem en al boemelend door
de omgeving valt het me al op dat de Jialing rustig op de weg lijkt te zitten,
geen nerveus gedoe of rare zaken zijn zo zichtbaar. Het enige nadeel wat ik
zo zie lijkt een verkeerd gemonteerd knippertje op de bak waardoor ik niet
kan zien of Bart wil gaan afslaan omdat het reservewiel daarvoor zit. Zo
zonder voorrem levert dat af en toe nog best wel interessante acties op. De
remmen van de Jialing zijn zeer direct en doen wat ze moeten doen, zonder
tegen sputteren. Heel wat beter dan onze Russische.
Op een rustige weg aangekomen begint het wisselspelletje. Rob blijft zitten
en ik ben aan de beurt. Het begint al met de zit. Je zit vrij hoog en rechtop
op deze motor. Het stuur zit voor mij op de goede plaats (en ik ben toch
best groot met mijn 1.94). Rob bevestigt later dat de zit ook voor hem goed
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is (1.75). Na het starten is het even wennen aan de dikke eenpitter want ik
ben alleen tweecilinders en viercilinders gewend thuis. Zachtjes de versnelling
omhoog klikken naar zijn 1 (JA, alles moet omhoog, de versnelling onder de
vrij is gereserveerd voor de achteruit), de soepele koppeling op laten komen
en we rollen. Het span rijdt mooi neutraal. Geen rare slingeringen of trekneigingen treden op. Omdat deze motor nog een maagdelijke kilometerstand
van ca. 1.500 km heeft mag er nog niet worden doorgetrokken tot boven de
5.000 toeren. Het blokje draait al bijna 1.500 stationair dus het powerbandje is vrij smal. Uiteindelijk zal het blok tegen de 10.000 toeren mogen lopen
voor de begrenzer erin knalt, dat belooft nog wat. Zo rijdend valt me al een
groot verschil met mijn geliefde boxers op. De eencilinder is onderin behoorlijk rauw, hij trekt het allemaal wel en gaat stug door maar onder de 3.000
toeren klinkt hij als een tractor. Gekke is wel (blijkt later) dat je daar in de
bak niets van hoort, daar hoor je alleen het blaffen van de (RVS) uitlaat.
Klinkt lekker opzwepend en belooft wat voor de toekomst als hij wel toeren
mag draaien.
Het stuurgedrag is behoorlijk neutraal. De motor volgt goed en doet gewoon
wat hij moet doen. Als je wat steviger gas geeft reageert de motor direct
zoals het hoort dankzij de injectie en klimt meteen in de toeren. De combinatie die nu toch wat meer belasting aan boord heeft met Rob en mij wordt
soepel voortgetrokken en de motor voelt aan alsof hij er niet al te veel
moeite heeft, hij trekt vlot door naar de 80 en dan houd het op ivm het inrijdtoerental. Helemaal afwurgen vind hij niet zo leuk, het is natuurlijk een eencilinder en een injectiemotor en die vinden dat gewoon niet zo leuk als een
ouderwetse carburateurmotor. Je moet dus wel terugschakelen voor de bochten of er met wat meer gas in duiken. De gemonteerde banden 4.10x18 van
Chinese makelij voldoen op deze route nog prima. Maar ja, droge wegen
en hard grind zijn nog niet de grootste uitdaging natuurlijk voor de bandjes.
Mooi is wel dat ze al meteen goed vierkant zijn zodat we als zijspanrijders
meteen kunnen profiteren van de hele band. Het diepe tractorprofiel doet
vermoeden dat de band erg happerig zal zijn in zand en het open profiel
geeft me nog niet al te veel vertrouwen op veel grip. Helaas hebben we dat
nog niet kunnen uittesten.
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Zo rijdend over de Limburgse en Duitse wegen valt op dat de motor goed
aan het gas hangt en soepel reageert op koerswijzigingen van de piloot.
Bochtjes nemen met het gas erop vind hij prima en de combinatie voelt
ondanks zijn smalte stabiel aan. Je went snel aan dit ding. Als we op een
gegeven moment het grind opgaan valt me wel op dat de voorkant stevig
geveerd is, de telescoop voorvork is uitgerust met een stevige stabilisator
tegen het torderen en sterk genoeg voor de taak. Ook onder remmen of bij
sturen geven de vorkpoten geen krimp. Achter gaat de vering soepel maar
voor is de motor best hard, zeker bij losse stenen voel je ze allemaal onder je
banden. Op zich is dit niet erg maar ik ben anders gewend met een schommelarm voorvork in het span. Misschien ook daardoor voelt de motor af en
toe wat kwispelend
en onrustig op het
zand. Niets bijzonders verder en zeker
niets verontrustend in
het gedrag. Na enige
tijd komen we bij een
stukje losser zand waar
je inderdaad merkt
dat de groffe profielblokken al snel gaan
happen in het zand. Ik
ben benieuwd hoe de
Jialing zich houdt op
lange losse zandstukken.
Hier stoppen we even om de techniek te bewonderen en plaatjes te schieten en met de techniek te spelen, de achteruit en het sturende zijspanwiel
worden uitgebreid onder de loep genomen. De achteruit werkt prima en is
mooi opgelost, als de motor in zijn vrij staat kun je bij het stuur een handeltje
omzetten en daarna kun je de motor naar zijn achteruit zetten (onder de vrij
dus waar wij normaal de 1 verwachtten). Daarna is het net als bij de Russen,
koppeling opkomen en achteruit rijden maar. Heerlijke luxe waar je bij een
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gemiddeld
terrasje aardig mee kunt
opvallen, als
de motor zelf
dat al niet zou
doen. Uitschakelen is het
omgekeerde,
motor in de
vrijstand, handeltje terug
en rijden maar
weer. Het sturende zijspanwiel is ook
weer zoiets.
De fabriek heeft bedacht dat een sturend zijspanwiel wel eens gemakkelijk
zou kunnen zijn. De oplossing die bedacht is vernuftig te noemen. Onder het
balhoofd zit een poelieschijf met twee bowdenkabels. Deze kabels bedienen
een excentriek op het zijspanframe. Dit excentriek bestuurt daarna via een
stuurstang het zijspanwiel. De bewegingen zijn niet lineair. Als je het stuur
helemaal naar rechts draait vanuit de middenstand dan draait het wiel mee
naar rechts. Ga je terugdraaien dan beweegt het wiel eerst mee naar de
middenstand. Ga je dan doorsturen dan gaat het wiel eerst even naar links
en daarna gaat het tegensturen. Maximaal linksom draaien betekent dus dat
het zijspanwiel wat naar rechtsbuiten stuurt. Dit geeft meer stabiliteit in het
span bij scherpe bochten linksom. Hij zal de motor minder snel op de neus
willen zetten. (kijk maar eens op het forum, daar staat een filmpje ervan en
kun je de motor nog horen ook). de oplossing ziet er degelijk uit. Ook het
zijspanframe (wat op zes punten aan de motor zit) ziet er doordacht uit.
Hierna is het Rob zijn tijd om met de combi te rijden en mag ik in de bak. Bij
het eerste wegrijden graaft Rob de Jialing al in en mag ik als echte bakkenist uitstappen om hem weer op de weg te duwen, hierna gaat het beter en
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rijden we terug naar Tegelen. Als bakkenist ineens een heel andere ervaring
dan rijden. Je zit ook in de bak hoog, heerlijk hoog zelfs waardoor je veel
overzicht hebt, het stoeltje kan vooruit en achteruit geschoven worden net als
bij een echte autostoel. Achter de stoel is de ruime kofferbak waar je veel in
en op kunt stouwen. Omdat alles lekker degelijk in elkaar zit kun je ook op
het kofferbakdeksel een boel kwijt. Jammer dat er achter de stoel geen schot
zit, dit zou je spullen in de kofferbak een stuk droger houden bij een buitje of
een grote plas. Maar dit is door de handige mensen onder ons best op te lossen. Schuin achter de bak en vast aan het deksel hangt het reservewiel wat
op alle wielen gemonteerd zou moeten kunnen worden, net zoals we gewend
zijn dus op een Rus. Beetje jammer (vind ik) dat er op dat wiel geen rem
gemonteerd is. Als je dus een wiel wisselt moet je of daarna zonder rem op
het wiel verder of je moet de schijf wisselen. Ik snap de reden wel een beetje
want een schijf alvast monteren op het reservewiel zal vast een roestig ding
opleveren in de praktijk. Toch zou ik denk als optie een losse schijf bestellen
en deze erop monteren.
Verder valt in de bak zittend op
dat je je voeten kunt zien omdat
de bak helemaal open is. In China
schijnt er nog een klein mannetje
voorin de bak te kunnen staan die
het machinegeweer bedient. Voor
ons is het gewoon lekker ruim voor
je benen en voeten. Een goed passend dekzeiltje zou hier trouwens
een mooie optie zijn want je vangt
wel veel wind in de open bak. Zoals
eerder vermeld hoor je in de bak
geen mechanische bijgeluiden van
de motor anders dan het ploffen
van de uitlaat. Enige puntje van kritiek (maar dat is aan te passen) is
de vrij harde vering. Net zoals de
voorvork is ook de bak behoorlijk
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stug afgeveerd, het dunne stoeltje kan de klappen niet wegdempen. Maar ja,
als rusrijders zijn we natuurlijk verwend met dikke gevulde zetels (de meesten
dan toch). Gelukkig is de vering traploos af te stellen en kan hij ook nog een
stukje slapper voor de liefhebber.
Als we weer in Tegelen aangekomen zijn lopen we nog een rondje rond de
fiets en bespreken hem nog even, wat mij betreft voor het geld een prima
combinatie. Hij heeft zeker een eigen uiterlijk en ikzelf vind de bak erg leuk
eruitzien. Hier staat in ieder geval een mooie combinatie, al dan niet voor
erbij. De Jialing moet voor ca. 8500,- euro je eigendom kunnen worden, dit
is incl. Bpm en Btw. Je moet dan zelf nog wel de kentekenkosten, keuring en
plaat op je nemen (ca.100 euro). Helemaal afleveren kan natuurlijk ook maar
ga daarvoor maar eens praten met Bart en Marjoleen. Vinden ze vast gezellig!
Meer info vind je ook nog op de website www.motorwerk.nl
Bedankt namens Rob en mij,

Benno en Rob
technische specificaties:
Afmetingen		
Spoorbreedte		
Toespoor		
Voorloop zijspanwiel
Remmen			
			
zijspanwiel		
Vermogen		
Brandstofverbruik
Gewicht combinatie
Vlucht motor		
Vlucht zijspanwiel
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: 2230x1570x1330
: 1075 mm
: 33 mm
: 395 mm
: 3 schijfremmen. Zijspanwiel door zowel voet als
handrem bediend
: Servo-gestuurd
: 30 kW
: beter dan 1:20
: 225 Kg
: 2 graden naar zijspan toe
: 0 graden

Wintertreffen Ardennen
Het komt er weer aan. Ijspegels aan je oren, tenen waarvan je het bestaan
pas na twee uur in een stoombad weer beseft, snotpinnen uit je neus tot aan
de enkels en naturlijk het overbekende WIJ gevoel wat je overvalt op een
wintertreffen. Samen afzien in de kou, modder heeft iets. Net zoals op een
zandpadentoertocht waar iedereen onder de drek zit en vriendjes is is dat
op een wintertreffen ook zo. Al moet je het afzien zeker niet te letterlijk
nemen want met de winters van de laatste jaren in de herrinnering lijkt het af
en toe warmer op het wintertreffen dan in het voorjaar.
Een beetje bikkel slaapt natuurlijk buiten in zijn tentje, met een extra slaapzak is het best uit te houden en het geeft een stukje extra inhoud aan zo’n
weekeinde. Hopelijk kunnen we dit jaar wel eens gaan genieten van een mooi
vriezend weekeinde met als het mag een beetje sneeuw. Ook dit jaar is de
vaste plaats op de vaste datum weer het doel van onze reis. Nog even voor
de minder doorgewinterde winterganger:
Datum:
13,14 en 15 januari 2012
Locatie :
Camping de La Gileppe
Rue de La Gileppe 59
Jalhay
Telefoon:
0032 87647022
WWW.LAGILEPPE.EU
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Agenda 2011-2012
Ook in 2012 komen er weer de vier
traditionele Motortreffens, een extra Treffen
en een Dagrit. Ik hoop jullie op zo veel
mogelijk Treffens te zien. Iedereen kan dus
alle Treffens noteren in de nieuwe agenda.
WINTERTREFFEN 13,14-15 januari 2012
Oude vertrouwde lokatie te Jalhay. Rue de la Gileppe te Jalhay. Kamperen
buiten of na overleg met eigenaar binnen in zaal of caravan.
WATJESTREFFEN 10-11-12 februari 2012 (onder voorbehoud) Het
Watjestreffen is onder voorbehoud voor zowel datum als locatie. De eigen
catering zoals we vorig jaar hebben geprobeerd is iedereen uitstekend
bevallen. Dat doen we dus weer. Sterker nog, we breiden het uit tot de
ontbijten en worden dus helemaal selfsupporting. Iedereen mag dus
zaterdagavond weer helpen met eten voorbereiden en evt. koken. Verder is
het programma zoals het nu laat aanzien als vanouds.
ZANDHAPPERTJESRIT 17 maart 2012
Brabant. dit keer wat vroeger in het jaar zodat we optimaal kunnen
profiteren van de natte tijd en de zandpaden in omgeving. Het wordt
een dagrit van ca. 60-70 km over veel onverharde paden. Startlokatie
waarschijnlijk Baarle Nassau, starttijd ca. 10:30 uur. Opgeven bij benno@
udcn.nl
VOORJAARSTREFFEN 4-5-6 mei 2012
Het voorjaartreffen is dit jaar in het diepste zuiden van Limburg te weten
in Sint Geertruid zo’n tien kilometer ten zuiden van Maastricht vlakbij de
Belgische grens. Zorg dus dat je je paspoort en visum voor België bij je
hebt want de toerrit wordt internationaal. Het programma is nog niet rond
maar de kans op een vrijdagavond rit is groot. De locatie is camping de
Bosrand. Dit Treffen wordt mede georganiseerd door Bart Sanders van
Motorwerk. (importeur van chinese motorfietsen) Zijn er nog mensen
in die omgeving die Bart willen helpen stuur dan even een mail naar
evenementen@udcn.nl en Bart of ik nemen contact met je op.
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OOSTBLOKTREFFEN 17/20 mei .
Op de gebruikelijke locatie de Seedykster toer, Zeedijk 8, 9073 TN te
Marrum (Friesland). Opgeven niet nodig. Voor info: tweetakt.mz@gmail.
com
ONDERDELENBEURS / SLEUTELWEEKEND 2,3 juni 2012
Dit keer een wat andere opzet dan jullie van ons gewend zijn. Behalve een
onderdelenbeurs op zaterdag is er ook de mogelijkheid om je tentje op te
zetten en in alle rust te sleutelen aan de motor. Voor een droge overdekte
ruimte wordt gezorgd. Gereedschap zelf meenemen. Onderdelen
verkrijgbaar bij de gebruikelijke aanbieders op zaterdag. Lokatie in het
zuiden van het land, richting Dordrecht-Breda.
ZOMERTREFFEN 22-23-24 juni 2012
Voor de TT-gangers. Wees gerust wij hebben dit jaar overleg gehad met
de TT in Assen. Zij waren bereid een week later te starten zodat jullie eerst
naar het UDCN Treffen kunnen.
Het zomertreffen is ook al in het zuiden van het land in de buurt van
Baarle-Nassau dus is de kans op zand of modder weer aangenaam groot.
De organisatie is in handen van Benno en Rob.
E.E.R. 23/27 augustus
Eastern european rallye, wederom te Market Harborough in Engeland.
VLIETLANDENRIT 1 september
Startlocatie is nog een verrassing maar voor de rest de gebruikelijke
gezeliige dag voor de bewoners van de Vlietlanden. Meer info bij sandra
Korpershoek.
NAJAARSTREFFEN 7-8-9 september 2012
Na het eerste vaste programma onderdeel in september, de Vlietlanderit
kunnen we het weekend daarna weer op pad. Ook dit jaar speelt
ons Najaarstreffen zich weer af in het centrum van het land af. Op dit
moment ziet het er naar uit dat we in de buurt van Bunnik een sfeervolle
camping hebben gevonden. De organisatie is in handen van onze nieuwe
penningmeester René Lems. Hij kan nog wel een paar handjes gebruiken
dus als je in de buurt woont stuur een mail naar penningmeester@udcn.nl
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Nieuwe penningmeester
per 1 december 2011
Even voorstellen:
Met ingang van 1 december j.l ben ik
de nieuwe penningmeester van UDCN.
Mijn naam is René Lems, 51 jaar oud,
gehuwd met Antoinette en we hebben
3 kinderen. Marijn is17 jaar, Bastiaan
15 jaar en Julia 13 jaar. Ik woon en
werk in Houten in het midden van het
land. Ik werk als boekhouder voor
een groothandel in modeaccessoires.
Hiervoor doe ik de boekhouding voor
de Duitse en Oostenrijkse markt.
De keuze om penningmeester van de
club te worden was daarom ook niet
zo moeilijk. Vanaf mijn 19e jaar rij
ik al motor. Sinds 10 jaar ben ik in
het bezit van een Ural. Na heel veel
reparaties heb ik besloten om in 2009 lid te worden van UDCN. Hiervan heb
ik geen moment spijt gehad.
De treffens zijn erg gezellig en de saamhorigheid is zeer bijzonder. Ik kijk
altijd weer uit naar het volgende treffen. Ik heb 3 motoren; 2 BMW’s en een
Ural. Met mijn 2 zonen ga ik meestal met de zijspan rijden. De BMW’s wissel
ik af om naar mijn werk te rijden.
Ik hoop dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren als penningmeester van
de club
Groet,			
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De tien van de Twin

Tien vragen…
		
Tien antwoorden!
Naam: 			
Leeftijd:			
Gezinssamenstelling:
			
Beroep: 		
Motorpark:
			
			
Lid van de UDCN sinds:

Rob Bouwman
70 jaar
Thea en Rob met kroost
Mariëlle en Arno
geen
BMW 100 EML, Dnepr met
zijspan, Honda 450 en een
Thomos snorfiets
Ca. 95 á 96

Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
Toen onze zoon Arno mijn CZtje
opgeblazen had, wilde hij een
zware razendsnelle japanner
kopen.
Thea en ik vonden dat te
gevaarlijk en hebben Arno
belazerd door hem voor te
rekenen dat een 2e hands
japanner veel duurder was dan
een nieuwe Ural met zijspan.
Gelukkig trapte hij er in (had
hij nooit moeten doen). Ik heb
er ook op gereden natuurlijk
en kreeg er ook zin in (dom
genoeg). En zo is het gekomen.
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Wat is de beste herinnering aan je span?
Het is al eens beschreven in deze rubriek, maar het is nu eenmaal mijn beste
herinnering aan mijn Chang. In België ben ik tijdens een twintreffen in een
sneeuwslootje gereden en het blok had water geïnhaleerd. Ik wilde de motor
op een aanhanger zetten, maar Johan Busweiler schroefde de kop eraf,
haalde z’n klauw en een doekje door de cylinder en zei: “Nou, rijen maar
weer!” En zowaar… hij deed het weer!
Wat is de slechtste herinnering aan je span?
Het eindeloze getrap aan de Planeta, waarna hij maar een minuut liep en
het zware sturen van de Chang.
Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chiang Jang
o.i.d.?
Tijdens een treffen waarbij Sven
Gossie meereed,
was er een blik
olie in z’n zijspan
omgedonderd
en hij heeft daar
een oliespoor van
enkele kilometers
mee gemaakt. Na
afloop heeft Arno,
één van de organisatoren wat kadootjes uitgedeeld
(aan de oudste
en verste deelnemer) en aan het eind heeft hij Sven een doosje met schoonmaakspullen en poetsmiddel voor je motor meegegeven onder het motto: hier
Sven, jij hebt de Milieuprijs gewonnen.
29

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 86, december 2011

Heb je nog andere hobby’s?
Tennis, honden, vissen, kaarten en wat rond het huis klussen.
Wat was het beste treffen ooit?
Dat vind ik eigenlijk een niet te beantwoorden vraag. Aan elk treffen heb ik
leuke herinneringen, zelfs aan het treffen waarbij ik zo ziek werd dat ik m’n
hele tent ondergescheten heb.
Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder
en waarom?
Ook zo’n moeilijke. Er is niet één motor hetzelfde als een ander, ik zal er
maar van maken dat ik het 2taktzijspannetje van Huub erg leuk vind.
Wat is de beste motortip die je hebt?
Vind ik niet zo moeilijk. Als je rijdend met je motor thuiskomt, niets aan doen,
ook niet schoonmaken (vragen om moeilijkheden). Af en toe olie verversen en
nalopen of alles nog vast zit.
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Vraag van Gerrit van Ee aan Rob: Nu je weer iets Rus-achtigs hebt, gaan
we je ook weer wat vaker op treffens van de UDCN zien?
Gerrit, door stomme pech kon ik de laatste tijd niet verschijnen, maar wel rus
of geen rus, zolang ik motor blijf rijden, zal ik op treffens verschijnen.
Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Aan Mario Vissers:
Mario, op het eerste treffen dat wij elkaar weer zien, hoop ik op mijn Dnepr
te zijn en ik vraag me af of ik dan sigaren mee moet nemen?
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Zandpadtreffen 2011
Nu de Chang zijn vuurdoop naar het najaarstreffen in Heerde had gehad en
deze met glans had doorstaan, durfde ik ook de rit naar Wateren met haar
aan.
Op vrijdag 25 november ging ik bepakt en gezakt op weg naar Drenthe.
Zoals ik al eerder eens gezegd heb vind ik het Zandpadentreffen een van
de leukste treffens op de jaarkalender. Dat komt voornamelijk door het
hoge off-road gehalte van dit treffen. Toen het vorig jaar voor het eerst in
Wateren had plaatsgevonden bestond de rit voor 95% uit zandpaden. Ik
had toen geen geschikte motor om zelf mee het zand in te duiken en had
een plaatsje in de bak bij Hans van Veller gevonden. Het venijn zat dat jaar
in de staart, want op het einde van de rit zaten enkele leuke modderpaden.
Die modderpaden kenden we nog uit de tijd dat het treffen in Grave werd
georganiseerd. Iedereen die nog nooit van dit treffen heeft gehoord kan ik
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aanbevelen eens bij You Tube ‘Zandpaden Toertocht 2008’ in te typen! Je
begrijpt dan meteen wat ik bedoel.
Voordat ik uit Noordwijk vertrok heb ik eerst nog even Rob opgehaald.
Een oude maat van mij die al eens eerder in het bakje had plaatsgenomen
om naar het ZPTT te gaan. Deze bleef mij steeds maar vragen wanneer hij
weer eens mee mocht. Hij had wel zin om in de Chang te zitten en zodoende
reden wij om 12:00 uur Noordwijk uit. Ik had zelf een leuke binnendoor route
uitgestippeld die via Baarn en de oude Zuiderzee plaatsjes richting Kampen
zou gaan. Vanaf Kampen de dijk op richting Genemuiden en het pontje naar
Zwartsluis. Hierna via Giethoorn en Steenwijk naar Vledder en het laatste
stukje naar Wateren.
Het was een mooie
dag waarbij wij ook
nog eens de wind in
rug hadden. De rit
verliep voorspoedig
en rond vijven reden
we Wateren binnen.
Na het gebruikelijke
handen schudden de
tent opgezet en een
lekkere boerenschotel gegeten in de
plaatselijke snackbar.
Hierna teruggelopen
naar de camping,
waar al snel de slappe verhalen weer de ronde deden en natuurlijk het
geestverruimde vocht niet in de flessen bleef.
De volgende ochtend begon grauw en het zag er naar uit dat er wel een
buitje zou kunnen vallen. In de loop van de ochtend vult het terrein zich met
MZ-tjes, Urals, Dneprs en wat niet eigenlijk. Om twaalf uur start de rit waaraan wel zo’n 50 motoren deelnemen. De rit voert bijna alleen maar over
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zandpaden. Ik heb het om mijn Chang naar mijn zin. Het is tenslotte alweer
drie jaar geleden dat ik zelf reed tijdens de rit. Her en der zijn er tijdens de
rit wat reparaties nodig en wordt er een paar keer gestopt en gewacht. Rond
een uur of drie maken we een snertstop.
Hierna wordt de zandrit vervolgd. Edgar waarschuwde iedereen al, dat dit
een heel zwaar gedeelte zou worden. Nou het venijn zat ‘m deze keer weer
in de staart. We kwamen op een stuk met enorm mul zand. De niet aangedreven Russen liepen hier allemaal vast. Het was ons niet duidelijk hoe lang
dit traject zou duren. Desalniettemin ploegden we voort, waarbij de bakkenisten moesten duwen. Ook de Chang had het zwaar en uiteindelijk werd ik
door Iwan met zijn MW 750 op sleeptouw genomen. Tja, dit zal ik nog vaak
moeten horen geloof ik. Inmiddels was het al aan het donkeren en moest de
rit voortijdig afgebroken worden. Het moddergedeelte kwam dit keer niet
aan bod.
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Er waren hier en daar wat pechgevalletjes te bespeuren en enkele MZ-tjes
moesten naar de camping teruggesleept worden. Dit keer geen ernstige
gevallen in het Russen kamp!!!
In de tent was dit keer een heerlijke chili con carne maaltijd klaar gemaakt.
Op het einde van de avond begon het hard te stormen en te regenen. Dit
beloofde niet veel goeds voor de andere dag. En inderdaad er was nog
weinig veranderd toen we aan de terugtocht begonnen. De Chang had het
zwaar. Deze keer hadden zwaar tegenwind. Met volle bepakking en een
bakkenist in het span kwamen we soms niet boven de 25 km/u uit. De tocht
die dit keer door de polder voerde duurde lang, maar ook aan deze rit
kwam een eind. Het was weer een heel mooi treffen.

							

Jos
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Zonder Bougie geen energie !
'Klein, maar fijn,' luidt een bekend gezegde. Dat geldt zeker
voor een belangrijk motoronderdeel als de bougie. Tegenwoordig zijn er maar weinig problemen meer met de bougies en de
problemen die er zijn, kunnen in de meeste gevallen eenvoudig
verholpen worden.
De functie van een bougie is om op het juiste moment een vonk
te laten overspringen in de verbrandingskamer van een motor.
De vonkende bougie ontsteekt het benzineluchtmengsel, waardoor de verbranding op gang komt. Zo eenvoudig zit dat. Zonder bougie geen vonk en zonder vonk geen draaiende motor.
HOE ZIT EEN BOUGIE IN ELKAAR?
Een blik op de doorsneetekening maakt veel duidelijk. Een in het midden van
de bougie gemonteerd draadje, de centrale elektrode genoemd, zit met het
ene eind in de verbrandingskamer. Vlak daarnaast zit een ander draadje, de
massa-elektrode geheten, welke vastzit aan het ijzeren deel van de bougie.
Het andere eind van de centrale elektrode steekt boven de bougie uit.
Daarop past een bougiekap, welke met een hoogspanningskabel (de bougiekabel genoemd) verbonden is met de bobine. De bobine is feitelijk niets
anders dan een transformator, die uit laagspanning (12 volt) hoogspanning
maakt (15000 volt). In de bobine wordt een zeer hoge elektrische spanning
opgewekt, die een uitweg zoekt. Via een bougiekabel komt de centrale elektrode van de bougie onder spanning te staan, net zo lang tot de spanning zo
hoog is opgelopen dat de afstand naar de massa-elektrode overbrugd kan
worden: op dat moment springt er een vonk over.
CENTRALE ELEKTRODE GOED ISOLEREN
Gezien de hoge spanning, heeft de elektrische lading de neiging om ook via
andere wegen te vloeien dan via de elektroden. Maar we willen de vonk
maar op één plaats: namelijk in de verbrandingskamer en van de centrale
elektrode naar de massa elektrode. Om dat te bereiken dient de centrale
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elektrode dus goed geïsoleerd te zijn. Daarom wordt er van een keramisch
materiaal, porselein, gebruik gemaakt, waarin de centrale elektrode wordt
verpakt.De plaatsen waar lekstroom kan optreden, zijn nogal voor de hand
liggend. Aan de buitenzijde van de bougie probeert de vonk over te springen van de bougiekap naar het metalen deel van de bougie (het zeskant).
Dan hebben we dus wel een vonk, maar op de verkeerde plaats. Ook binnenin kan het mis gaan. De stroom vloeit langs de porseleinen neus naar het
ijzeren deel van de bougie en er is dus weer geen vonk op de goede plaats.
Wat kunnen we daartegen doen? In de eerste plaats zorgen dat de bougie
aan de buitenkant schoon blijft en dat vocht geen kans krijgt op het porselein te komen. Tegenwoordig zijn daar speciale vloeistoffen en vetten voor,
meestal op siliconenbasis. De problemen in het inwendige lossen we op door
een bougie te kiezen met de juiste warmtegraad. Als we de centrale elektrode en zijn omgeving op de juiste werktemperatuur houden, hoeven we geen
problemen te verwachten. De bougie brandt zichzelf goed schoon, zodat er
geen lekstroom via de porseleinen neus kan optreden.
HOGE SPANNING
Waarom moet de spanning van 12 volt van de boordinstallatie omgevormd
worden tot een hoogspanning van 15000 volt? De afstand tussen de elektroden bedraagt immers maar 0,6 (zestiende) millimeter. En we weten dat als
we de bougiekabel op een afstand van 15 mm of meer van de cilinderkop
houden, er zonder problemen een vette blauwe vonk overspringt.
Kijk de zaak zit zo, op het moment dat de vonk in de motor moet overspringen, is de zuiger bijna bovenin. De druk is dus hoog opgelopen en alle
lucht-en benzinedeeltjes zitten dicht op elkaar geperst. Hoe meer deeltjes
hoe benauwder het is. Als de vonk daarin moet overspringen, is er een veel
hogere spanning nodig dan in de vrije lucht. In vrije lucht is 1000 volt nodig
voor elke mm afstand. In de motor is dat wel 30 keer zo veel bij volgas (bij
stationair draaien minder, want dan is het binnen nauwelijks 'voller' dan buiten).
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HOGE DRUK EN HOGE TEMPERATUUR
Onze bougie heeft het elektrisch gesproken al
moeilijk genoeg, maar hij moet ook nog gasdicht
blijven tijdens de verbranding. Dat betekent dat
hij bij drukken van 60 bar niet uit elkaar mag
vliegen. Bovendien wordt het erg heet tijdens
de verbranding: gas met een temperatuur
van 2500 °C strijkt langs de elektroden. Deze
worden erg heet, waarbij de geïsoleerde centrale elektrode het gloeiend heet kan krijgen.
Temperaturen boven 850°C kunnen kortstondig
optreden. Als we voortaan weer een bougie in
de hand hebben, moeten we aan deze eisen
nog maar eens denken: isoleren tot 15000 volt,
bestand tegen een druk van 60 bar en zeer hoge temperaturen.
DE FABRICAGE
We zullen niet in details vertellen hoe een bougie wordt gemaakt, maar
alleen enkele interessante aspecten vermelden. Het ijzeren deel wordt uit
massief materiaal geperst of gedraaid, vrijwel volledig automatisch. De
massa-elektrode wordt aan het materiaal gelast. Het porselein bestaat uit
aluminiumpoeder dat uit bauxiet wordt gewonnen. Dit poeder wordt vermengd met verschillende stoffen, onder andere een bindmiddel. Dit keramische poeder wordt dan in rubber mallen onder hoge druk geperst tot het
ruwweg de juiste vorm heeft; de buitenkant wordt vervolgens geslepen. Bij
hoge temperaturen wordt het keramiek dan 'gebrand'. Het aluminium verbindt zich met de zuurstof uit de lucht tot aluminiumoxide, waarbij het zo'n
25% krimpt. De buitenkant krijgt vervolgens een glazuurlaagje om slijtage
en kleine scheurtjes tegen te gaan en het sterker te maken. Het deel in de
verbrandingskamer blijft zonder glazuur, want glazuur kan niet tegen de snel
wisselende temperaturen.
De centrale elektrode kan nu worden aangebracht. Meestal wordt deze met
speciale lijm vastgezet. Het dopje aan de bovenkant wordt in het keramiek
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geschroefd en vastgekit, het sluit de centrale elektrode op en dient om de
elektrische aansluiting mogelijk te maken. Het moeilijkste is nog om het complete porselein te monteren in de metalen huls. Een pakkingring en speciale
kit worden aangebracht en dan wordt de rand van het ijzeren deel omgezet,
gefelst heet dat. Dat moet met zoveel kracht gebeuren dat de bougie volledig gasdicht blijft bij koude en warme motor. Anderzijds niet met te veel
druk, want anders barst het porselein. Blijft nog over de massa-elektrode
netjes in model te buigen.
BOUGIEMODELLEN
Bij motorfietsen kennen we 10-, 12 en 14-mm-bougies, bij de oude race
Honda's werden er zelfs 8jes' gebruikt die tot 24000 tpm vonkten. Met de
getallen 8, 10, 12 en 14 wordt de draaddiameter aangeduid van het ijzeren
deel. Verwisselen kunnen we bougies met verschillende maten niet, wel kunnen
we een fout maken met de lengte van de draad. Er zijn heel wat bijzondere
modellen bougies die, als ze in een andere motor gemonteerd worden, problemen kunnen geven. Het is beslist noodzakelijk de originele pakkingring te
gebruiken èn erop te letten dat de bougie de juiste draadlengte heeft.
Hoe we dat weten? Door het instructieboekje te raadplegen of een bougiecatalogus; dat is een door een bougiefabrikant opgestelde aanbevelingslijst.
In die catalogus staan de modellen afgebeeld.
Als de motor normaal gebruikt wordt, kan elk merk bougie gemonteerd
worden, mits aanbevolen door de fabrikant en uiteraard van de juiste warmtegraad. Het gebruiken van vergelijkingstabellen, waarop bougiemodellen
of -typen van verschillende merken naast elkaar voorkomen, is niet aan te
raden. We zullen daar nog op terugkomen. Wat de constructie betreft zijn er
enkele belangrijke verschillen. Er zijn bougies die diep in de verbrandingskamer steken, 'uitstekende-neusbougies'. Er zijn er met een hele dunne centrale
elektrode. Er zijn er met een elektrische weerstand in het. Inwendige of een
onderbreking in de centrale elektrode.
Die lange-neus bougies worden nog niet zolang voor motorfietsen toegepast
en mogen beslist niet zomaar overal in omdat ze dan een gat in de zuiger
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kunnen veroorzaken. Die hele dunne elektrode ontstond jaren geleden om
tweetakt-sneeuwscooters aan de praat te kunnen krijgen en houden, het zijn
dé bougies voor tweetakten. Sinds kort worden ze ook in viertaktmotoren
gebruikt. De weerstanden dienen om storing van radio- en tv-apparatuur
te voorkomen. De onderbreking zorgt ervoor dat er altijd een hoge spanning moet worden opgebouwd, dus werkt het als een vonkversterker bij lage
belasting.
MONTAGE EN DEMONTAGE
De meeste bougies worden kapot gemaakt bij het monteren en demonteren.
Bij het demonteren moet eerst alle vuil en vocht verwijderd worden, anders
valt dat in de cilinder, hetgeen niet de bedoeling is. Er moet altijd een goede
sleutel worden gebruikt, die ruim zit over het porselein. Soms breekt het porselein tijdens een demontage omdat de sleutel er te hard tegen drukt.
Het monteren kan op twee manieren fout gaan: de bougie gaat er scheef
in waardoor de draad in de cilinderkop stukgaat, of hij wordt te vast aangedraaid. Om het eerste probleem te voorkomen, moet de bougie met de
hand er enkele slagen worden ingedraaid. Zit het bougiegat te diep, dan
een plastic slangetje zoeken dat klem zit over het porselein en de bougie er
daarmee indraaien.
Dat vastzetten is meestal de hoofdoorzaak van bougieproblemen. Allereerst
moeten bougie en cilinderkop dezelfde temperatuur hebben, hetgeen bij een
koude motor uiteraard het geval is. Hebben ze niet dezelfde temperatuur,
dan handvast aandraaien en een paar minuten wachten. Vervolgens met een
goede bougiesleutel vastzetten, niet meer dan een halve omwenteling bij
oude bougies en driekwart omwenteling bij nieuwe. Bij nieuwe bougies zal
de pakkingring nog veerkrachtig zijn en dus een eind kunnen worden ingedrukt, hetgeen een vreemd gevoel geeft bij het aandraaien. Draai daarom
de bougie met kleine beetjes vast en draai af en toe even terug. Eigenlijk
moet de bougie worden aangezet met een momentsleutel, want bij het te vast
aandraaien wordt vaak het inwendige beschadigd, waardoor het keramiek
gaat scheuren en/of de warmteafvoer via het afdichtingsvlak in het inwendige verstoord wordt. De bougie zal dus gaan doorslaan en/of veel te heet
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worden, waardoor er een gat in de zuiger kan ontstaan. Deze narigheden
ontstaan soms pas vele kilometers na het monteren, bijvoorbeeld als we met
vakantie gaan en de motor flink moet trekken.
WARMTEGRAAD
Als een motorfabrikant zijn troetelkind klaar
heeft, komt de bougiefabrikant met een speciale
bougie, een soort thermometerbougie, waarmee
hij kan meten hoe warm de centrale elektrode
wordt. Waarom is dat belangrijk? Als de zaak te
koud blijft, blijft er benzine en olie op het porselein zitten. Na korte tijd is deze laag zo dik dat
de vonk het best leuk vindt over deze laag naar
het ijzeren deel te kruipen. Als we zo'n niet goed
vonkende bougie demonteren, ziet hij er donker
en vies uit; 'een natte pit' of 'een vette pit' heet
dat in de vaktaal.
PRE-IGNITION
Bougies moeten zo vlug mogelijk op een bepaalde minimum-temperatuur
(400 graden Celsius) worden gebracht, dan branden ze vanzelf schoon.
Gaan we echter onze nieuwe motor flink belasten, dan wordt de centrale
elektrode misschien té heet. Als dat zo is, ontsteekt de motor niet meer door
de vonk zelf, maar al eerder door de roodgloeiende elektrode. Dat noemt
men voortijdige ontsteking of pre-ignition. Dit verschijnsel is binnen de kortste
keren funest voor de bougie en voor de zuiger: de temperatuur vlak onder
de bougie loopt te hoog op, het aluminium smelt en er ontstaat een gat in de
zuiger. We moeten er dus voor zorgen dat de bougie-warmtegraad die de
bougiefabrikant heeft vastgesteld, ook inderdaad in de motor zit. Eén keer
mis kan ons duur te staan komen!
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Hoe maak je bougies zo dat ze
binnen de gestelde temperatuurgrenzen blijven? Dat gebeurt door
het porselein dat in de verbrandingskamer zit- de neus - meer
of minder lang te maken, dat
wil zeggen: de afstand van de
punt van de centrale elektrode
tot de pakkingring in het ijzeren
deel. Via die pakkingring wordt
de meeste warmte afgevoerd
naar de cilinderkop. Racebougies
hebben in verband met de hoge
toerentallen en de grote warmteontwikkeling een korte neus: ze moeten de
warmte goed kwijt, waardoor ze koud blijven. Gewone bougies hebben een
langere neus, ze blijven warmer. Er zijn dus
'warme' en 'koude' bougies, hetgeen niets
te maken heeft met de temperatuur van de
centrale elektrode, want die is bij beide
bougies vrijwel gelijk. Het slaat op de
constructie. Kiezen we voor onze toermotor
te koude bougies, dan blijven ze te koud en
kunnen ze vetslaan.
Een te warme bougie in een racemotor zal te warm worden en vóórtijdige
ontsteking veroorzaken. Dus een gat in de zuiger smelten.
Hoe zit het nu met die uitstekende neus bougie? Als we de centrale elektrode
dieper in de verbrandingskamer steken, zal deze vlugger warm worden en
daarom minder gauw vetslaan. Bij hogere belasting zal de kans op voortijdige ontsteking echter toenemen, behalve als de bougie zo gemonteerd zit dat
het verse inlaatmengsel de elektroden direct koelt. Daarom mag zo'n bougie
niet zomaar in elke motor gemonteerd worden.
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Het is overigens ook nog zo dat het ontstekingstijdstip beter iets later (30
bijvoorbeeld) gezet kan worden bij deze lange-neusbougies. Het vermogen
van de motor blijft gelijk, maar de temperaturen van de bougie en de zuiger
dalen.
LEVENSDUUR
Een bougie slijt doordat de vonk materiaal van de centrale elektrode meeneemt en de gaswervelingen in de verbrandingskamer langs de elektroden
schuren. Dikwijls zien we dan ook dat de elektroden scheef afslijten. Doordat bij de constructie van de motor de bougieplaats bepaald is, hebben we
hierop geen invloed en dat verklaart ook waarom er motoren zijn die hun
bougies sneller verslijten dan andere.
Als bougies goed worden vastgezet en rustig op werktemperatuur worden
gebracht, en vervolgens niet te heet of te koud worden, dan zullen ze lang
meegaan, zeker als het aantal vonken per minuut laag is. Door het variëren
van de bedrijfstemperatuur worden bepaalde loodaanslagen vermeden,
zodat 'overslaan' of 'inhouden' wordt voorkomen. Bougies van normale constructie gaan zeker 15000 km mee in viertaktmotoren; edelmetaalbougies
halen wel 30000 km of meer. In tweetaktmotoren zullen de bougies het na
ongeveer de helft van het genoemde aantal kilometers voor gezien houden.
Hoe kun je er achter komen of de bougies nog goed zijn? Heel simpel door
een tijdje met nieuwe te rijden. Merk je helemaal geen verschil bij het rijden,
dan weer de oude erin, nadat uiteraard de elektrodenafstand op de voorgeschreven waarde is ingesteld door het verbuigen van de massa-elektrode.
Daarbij nooit de centrale elektrode gebruiken om met een schroevendraaier
of zo de afstand groter te maken.
Tenslotte nog dit: ook bij nieuwe bougies moet de afstand nog worden ingesteld, omdat niet elke motor dezelfde elektrodenafstand heeft.
Behandel bougies goed, ze zijn het waard!

Gerrit
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Pojarski met champignonsaus
a la Boris
Benodigdheden voor 4 personen:
400 gr. kippenfilet, 3 oudbakken boterhammen zonder korst, 1 ei, peper uit de
molen, geraspte nootmuskaat, zout, 100
gr. boter, 1 kleine gesnipperde ui, 200
gr. panklare champignons, 1,5 eetlepel
citroensap, 45 gr. bloem, 0,5 ltr. Kippenbouillon, 1 eierdooier, 2 eetlepels kookroom, cayennepeper,
soja, 2 eetlepels olie en paneermeel.
Bereiding:
Was en droog het vlees, verbrokkel het brood. Draai eerst het kippenvlees
en daarna het brood door een molen of mixer. Splits het ei en roer de dooier
met naar smaak peper, nootmuskaat en zout door het gehakt. Verdeel dat in
8 porties van gelijke grootte en zet die afgedekt in de koelkast.
Klop het eiwit los, maar niet al te luchtig. Verwarm 80 gr. boter en fruit daarin de ui glazig. Snipper intussen de champginons en sprenkel daar citroensap
op. Smoor de stukjes champignon met de gefruite ui 3-5 minuten in een gesloten pan op een laag vuur. Voeg dan de bloem toe en laat die, al roerende,
enigszins gaar worden. Schenk de bouillon met kleine hoeveelheden tegelijk
in de pan en roer tot er een gladgebonden saus ontstaat. Roer de eidooier
door de room en voeg een paar eetlepels van de champignonsaus toe.
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Schep het mengsel door de saus; maak die pikant van smaak met de cayennepeper, zout en soja. Houd de saus warm op het omgekeerde deksel van
een pan, met een koekende inhoud.
Vorm, met even onder de kraan vochtig gemaakte handen, balletjes zonder
barsten van het kippengehakt. Druk de balletjes plat, haal ze door het eiwit
en daarna door het paneermeel.
Maak de olie warm met de rest van de boter; bak daarin de kipburgers
gaar en aan weerszijden mooi van kleur.
Serveer de champignonsaus bij het vlees.

Priejatnawa apjetieva!
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Steunpuntenlijst 2011/2012
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 !!

