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Buitengewone Ledenvergadering
Omdat we op de ALV te Hall in het voorjaar nog een open puntje hadden
staan aangaande de kascontrolecommissie hierbij het verlossende woord:
Op het najaar treffen in Weert is tijdens de BLV het financieel overzicht
2012 door de penningmeester René Lems gepresenteerd en besproken.
Het overzicht is goedgekeurd door de kascommissie, vertegenwoordigd door
Huib Stiegelis. Het verslag is rondgegaan en vragen zijn beantwoord. Door
de aanwezige leden is het bestuur gedechargeerd voor de financienfhandeling in het afgelopen jaar.
De nieuwe kascommissie is tijdens het voorjaarsweekeinde in Hall reeds geselecteerd, deze mensen zullen t.z.t. gecontacteerd worden door de penningmeester.
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Van de voorzitter.
Zojuist had ik een nogal verontrustende, maar heel realistische, droom. Ik
deed een dutje voor het eten. Dat komt voor, net zo goed als ik wel eens een
dutje NA het eten doe. De droom speelde zich af tijdens een UDCN-treffen
op een ruime, zonovergotene camping aan een meertje. Ik had een pilsje
gedronken. Dat is op zich al vreemd, omdat ik een sterke voorkeur heb voor
witbier. Zo sterk zelfs, dat sommigen spreken van ‘Frans de Witbier’. Daarnaast had ik een paar trekjes van een pretsigaretje genomen. Nog vreemder,
want dat heb ik al meer dan dertig jaar niet meer gedaan. Misschien dat dat
het vreemde gevoel verklaarde waarin ik droomde. Dat was een beetje dubbelop; ik had een vreemd gevoel in een vreemde droom.
Mijn motor had ik ergens neergezet en mijn spullen op een plekje gelegd,
maar dat was nog niet het definitieve plekje waar ik wilde gaan kamperen.
De camping bestond uit lange, brede stroken een beetje dorrig gras en ik
wilde alle voors en tegens zorgvuldig afwegen: hoe dicht sta ik bij de toiletten en de ingang. Dat geeft zowel gemak als drukte. Hoeveel privacy hen
ik, waar staan de anderen; want er stonden ook ‘burgers’ op de camping,
met (o, gruwel) kinderen. Ik was aan een van de verspreid staande biertafels
gaan zitten en de grond was niet vlak, want mijn mooie ronde aluminium aansteker was van de tafel in het gras gerold. Minutenlang, zo leek het tenminste,
heb ik gedroomd dat ik in het gras op zoek was naar mijn aansteker, die
nergens te vinden was.
Tijdens het zoeken realiseerde ik me ook dat ik mijn tentstokken was vergeten. Dat was dom, maar niet onoverkomelijk. Zonder stokken kon ik ook in de
tent slapen, als een soort slappe slaapzak. Bij het zoeken kwam ik langs de
ingang, waarvoor een pierenbadje lag, waar een paar bevriende UDCNleden aan het pootjebaden waren. Zij zwaaiden enthousiast en riepen naar me,
toen ze mij in het vizier kregen. “Ha, daar is Frans!” Het is altijd leuk als je
zo begroet wordt. Direct kwamen ze op me af voor een gezellig gesprekje,
waarin ik moest toegeven dat ik mijn tentstokken was vergeten, en bovendien,
kwam ik nu achter, was ik ook mijn veldbed vergeten, zodat ik op de grond in
een tent zonder stokken moest slapen.
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Wie mij nooit heeft zien kamperen: ik heb een extra stevig veldbed met een
soort tunneltentje erop, zodat ik niet op de grond lig en niet op mijn knieën
(eentje is er niet meer zo best) ’s ochtends naar buiten hoef te kruipen, maar
direct rechtop kan gaan zitten. Bovendien heb ik dan ook nooit last van de
ondergrond waar we op staan, vind ik ook handig. En maar zes haringen,
of acht, als ik de luifel meetel. Na dat gesprek wilde ik verder met zoeken,
maar een paar kinderen hadden de tafels verplaatst voor een spelletje,
zodat ik niet meer precies wist waar ik moest zoeken en het zoekgebied nog
groter werd dan het al was geweest. Ook zag ik een jongetje van een jaar
of vier volledig gekleed het ondiepe meertje inlopen. “Val er niet in” gaf ik
hem als goede raad mee.
Gelukkig werd ik niet lang daarna wakker, misschien had ik genoeg van de
eindeloze zoektocht door het dorre gras of wilde ik niet weten wat ik nog
meer vergeten kon hebben… Volgende keer maar goed opletten wat ik
inpak op weg naar het volgende treffen…

			

En nu wat eten!

Frans de Wit.
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Van de redactie
De derde Twin van het jaar ligt weer voor je klaar. Zoals altijd een gevarieerde twin met allerlei luchtige stukjes erin. Niet te zwaar en serieus, want het
leven is veel te kort om er niet van te genieten. Afgelopen weekeinde sprak
ik met een Engelse Uralrijder tijdens het najaarstreffen in Weert. De drank
was al enigzins in de man dus de diepzinnigheid van de gesprekken nam toe.
Zijn vraag aan me was eigenlijk erg simpel. Waarom ben je ooit aan een Rus
begonnen, terwijl je toch beter had kunnen weten ? Voor mij was het antwoord niet zo moeilijk, ik sleutel graag en toendertijd had ik alleen nog maar
Jappen om op te rijden, dingen die het gewoon deden. Toen een vriendje van
me dan ook het wilde idee had er een paar te kopen leek me dat fantastisch, het financieel risico was te behappen en ach, nu zo’n twintig jaar later
is Olga nog steeds bij me. Weliswaar hebben we af en toe een haat-liefde
verhouding maar dat hoort erbij zeggen ze. Een Rus blijft een eerlijke motor,
je ziet en hoort alles wat ermee aan de hand is en over het algemeen zijn
problemen niet al te moeilijk te verhelpen. Ik blijf het een prachtige hobby
vinden.
Het leek me wel een aardige vraag om ook eens aan de leden te stellen;
Waarom zijn jullie nu ooit aan een Rus begonnen ?
Kopij is welkom en de mooiste verhalen krijgen natuurlijk een verdiende
plaats in de Twin.
Tegen de tijd dat jullie deze twin in de bus hebben liggen is ws. het sleutelweekeinde ook weer voorbij. Ik heb niet zo heel veel meer te sleutelen na het
najaarstreffen, daar heb ik mijn lopende probleempjes allemaal opgelost
volgens mij. Het was niet gepland maar ach, je moet toch wat om mee te
mogen rijden. Misschien de M-72 een keer meenemen om de carburatie aan
te pakken, dat is misschien wel een leuke uitdaging. Nou ik er aan denk is
mijn remlicht ook niet meer functioneel. Toch Dunja maar eens verwennen dat
weekeinde.
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Het sleutelweekeinde is dit jaar weer de laatste kans om samen met de club
een activiteitje uit te voeren, dan zit het er voor dit jaar weer op. De MZ club
heeft in november nog zijn Zandpadentreffen, als je van zand houdt zeker
iets om even in de gaten te houden.
Begin november gaan we er als bestuur keihard tegenaan om de nieuwe
kalender voor 2014 weer te vullen met activiteiten. Hopelijk gaan we jullie
dan allemaal weer zien op die activiteiten.
Veel plezier met het lezen van deze twin in ieder geval.

				

Benno en Pieter
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Dnepr Carburatie
door: Benno van Ham

De carburatie van Olga bleef toch altijd een beetje problematisch. Ok,
mevrouw liep prima op snelheid, verbruikte niet al teveel (1:14), start en
loopt als een naaimachine en deed het eigenlijk altijd maar toch waren er
verbeteringen te doen.
Vooral het oppakken vanaf stationair was erg rommelig. De motor haperde
dan flink alvorens op gang te komen. Natuurlijk gebeurt dat altijd op rotplekjes waar je het niet kunt gebruiken dus er moest een keer wat aan gebeuren.
Toen we in Brabant een zandpadenritje hadden liep ik ook nog tegen het
probleem aan dat mijn gasschuiven gingen klemmen na ieder modderbadje
en mijn chokes zaten vast dus werd het tijd om de carbs een keer onder handen te nemen.
Echter, mijn Olga staat al haar hele leven op dezelfde ademhalingsapparaten, de beroemde, verguisde, vervloekte K-63 carburateurs met vlakke
schuiven. Ok, er is wel eens wat vervangen aan vlottertjes, naalden, sproeiers
etc maar in essentie nog steeds dezelfde ademhaling.
Daar moest wat in te verbeteren zijn. Helemaal vervangen door een nieuwer exemplaar (K68, Paco of dell-orto) had ik geen zin in. Over die dingen
zijn al boeken volgeschreven ga maar eens kijken als je zin hebt, uit die K63
moest ook meer te halen zijn.
Het basis gedoe van schoonmaken en ander gasschuifje erin was allemaal
niet te moeilijk, die spullen had ik nog wel in een revisiesetje zitten. Jaren
geleden heb ik een keer een stel revisiesetjes voor k65 gekocht (per ongeluk
de verkeerde gekocht. Maar ik weet niet eens of er wel setjes voor een K63
te koop zijn nog. In die setjes zitten gasschuiven, chokes, naaldbuizen, sproeiers etc. Aangezien je niet zomaar stukjes kunt wisselen tussen k63 en k65
(dat had ik al eens geprobeerd) toch maar eens goed gaan kijken naar de
wezenlijke verschillen tussen de twee.
6

Er zitten inderdaad wel een paar echte verschillen in. Het grootste deel komt
overeen.
Verschil
K63 			
Gasnaald
messing			
					
		
Schroefdraad op naald
Naaldbuis
2.78 mm		

K65
staal (tevens een iets andere vorm
en dikteverloop van de naald)
clipje voor hoogteverstelling
2.65 mm

De rest is redelijk 1 op 1 te gebruiken uit
de revisieset, alleen misschien is de stationair mengselschroef anders van vorm,
in dat geval lekker de oude laten zitten.
Carburateurs heb ik even lekker in de
ultrasoon gegooid om los te weken. Alles
wat los kan heb ik losgemaakt en daarna
per carburateur gereinigd.
Het hele binnenwerk overbouwen is geen
probleem dus die stap heb ik maar genomen. Gasschuiven, vlotters, naalden etc. is
allemaal simpel naatuurlijk.
De chokes was een ander verhaal. de
twee in mijn K65 setje passen niet in de
boring van mijn K63 ??

OUD

NIEUW
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Zou toch hetzelfde moeten zijn denk ik zo. Ach, misschien een exemplarisch
productiefoutje. Met de K65 naaldbuis/gasnaald combi loopt het span aanmerkelijk beter in de overgang van stationair naar optrekken. Wel moeten
de hoofdsproeiers een maatje terug. Ik reed met 110 (dell-orto 5mm) rond
maar dat is nu te groot (verbruik naar 1:12 en donkere bougies) een 105
loopt het mooiste heb ik inmiddels gemerkt.
Gasnaald staat nu ook ineens laag (1 na bovenste clipsetting) ipv bijna
bovenin met de k63 assembly.
Voorlopig ben ik weer tevreden met haar, misschien kan ze er zo weer wel
20 jaar tegen. nog even een diagrammetje om het storing zoeken te vereenvoudigen. Hieronder staat de invloed van elk onderdeel op het lopen van de
motor.

Benno
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Najaar in Weert
door : Troy Gootzen

Het was vrijdag ik zat nog op school, toen ik thuis kwam was alles klaar voor
vertrek. We gingen naar een camping in Weert want daar werd dit jaar het
najaar treffen van de zijspanclub gehouden.
Eerst hebben we nog gegeten en toen zijn we gegaan het was 1uur rijen.
Toen we aankwamen waren we niet de eerste toen ben ik gaan spelen.
Toen ik weg was hebben pappa en mamma de tent op gezet (villa).
Ghislaine was er ook(zusje)toen we de tent op hadden gezet was het etens
tijd . Toen we hadden gegeten was het tijd voor de avondrit deze was vetcool
met heel veel modder en grote plassen met water waar mijn vader midden
doorheen moest rijden.
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Toen we terug op de camping waren maakten we de vuurton aan dit was lekker warm. Ik ben lekker opgebleven tot het al heel lang donker was.
De volgende dag hebben we gegeten en om 11:00 uur was de toerrit..
We zijn in Maaseik gestopt en in Thorn een ijsje gaan eten.

En toen was de barbecue met veel salades en stokbrood en vlees het was erg
lekker. Toen ging de vuurton ook weer aan.
Zondag morgen ontbijt toen scheen de zon. De tent afgebroken en zijn we
naar huis gegaan.
Het was een vetcool weekend tot de volgende keer
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Troy Gootzen

Sovjet oorlogsfotografen: Natalya Bode.
door: Frans de Wit

Enkele Russian Twins geleden schreef ik al over de oorlogsfotografen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog van het front verslag deden van de wederwaardigheden van het Rode Leger met Yevgeni Khaldei en Dmitri Baltermants. Maar net zoals bij dat leger, in de marine en bij de luchtmacht waren
daar vrouwen aan het werk, hoewel het een zeldzaamheid bleef. Eén daarvan was Natalia Bode.
Geboren in Kiev op 30 december 1914
in een docentengezin. In 1934 werkte zij
al als fotograaf voor het blad ‘Communist’, en in 1938 gaat zij voor persbureau Tass verslag geven over Oekraine.
De gebruikelijke plaatjes die fotografen
steeds schieten: mooie vrouwen, parades
en ceremonies, bezoeken aan Kiev door
prominente partijleden, gewasopbrengsten en genrefoto’s van het leven op het
platteland. Zij trouwt met medefotojournalist Boris Kozyukov en krijgt een
zoon. Na de inval van Nazi-Duitsland in
de Sovet-Unie in 1941 verandert haar
leven dramatisch.
Haar man vertrekt naar het front en sneuvelt al in de eerste dagen. Zij besluit
zich aan te melden als vrijwilliger en brengt haar zoon bij zijn grootouders
onder, die net voor de bezetting van Kiev de stad ontsnappen.
De oorlog maakt zij mee van Stalingrad tot Berlijn, aan alle belangrijke
fronten en bij belangrijke veldslagen, zoals die bij Kursk, de grootste tankveldslag in de geschiedenis. Zoals voor veel mensen is de strijd voor haar
een katalysator die haar creativiteit naar boven haalt. Haar foto’s laten
niet alleen het gevecht zien en de ontberingen, maar, vanuit het oogpunt
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van kunst, maakt haar “vrouwelijk perspectief” op deze gebeurtenissen het
mogelijk om compleet andere frames te maken, zet ze in een andere emotie,
om de echte waarheid van het leven laten zien. De weg van Stalingrad naar
Berlijn, zoals blijkt uit de foto’s, gaat niet over oorlog, maar over het leven,
over het leven in de verschrikkelijke en barre historische omstandigheden
van 1941-1945. Foto’s die geen haat overbrengen, of heldendaad, maar
de alledaagsheid van de militaire situatie, de echte gevoelens; schaamte en
verwarring, spanning en verdriet, maar ook geluk en tederheid, zelfs in zulke
moeilijke tijden als de oorlog was voor miljoenen Sovjet-burgers.
Haar vrouwelijke kant is te zien in deze foto van ‘meisjes-sluipschutters’,
meermalen gedecoreerd en op weg naar huis na de overwinning.

Over haar werkomstandigheden doen verschillende anekdotes de ronde: bij
de voorbereidingen op de veldslag bij Kursk werd bekend dat de Duitsers de
vermaarde ‘Tiger’tank in gingen zetten, tot dan toe gold deze als onoverwinnelijk. Er waren er echter al een aantal door Sovjet-schutters uitgeschakeld,
maar daar was geen beeld van.
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Toen Natalya hoorde
dat er in de nabijheid
in het niemandsland
zo’n Tiger stond moest
zij daar een foto van
maken, hoewel zij
daarvoor, tot haar
afgrijzen, door een
loopgraaf en over
dode Duitsers moest
kruipen.
Haar bezigheden
bleven niet onopgemerkt en de waarde van de foto snel duidelijk, en de
tank werd door de Duitsers met artillerie onder vuur genomen. De schokgolf
van een explosie wierp haar op de grond en behoedde haar voor ernstige
verwondingen. De foto was gemaakt
en werd direkt gepubliceerd om de
soldaten een extra steun in de rug te
geven. De Tiger was NIET onoverwinnelijk!
Er werd gewerkt vanuit een speciale
perstrein, ongeveer 40 kilometer
achter het front, waar de redactie zetelde. Hier ontmoette zij haar
tweede man, Eugene Dolmatovsky,
dichter en medewerker van ‘Pravda’.
Tijdens een tussenstop maakten zij een
wandeling in het bos en ontdekten
bij terugkomst dat de trein gebombardeerd was en veel leden van de
redactie had gedood en een gedeelte
van het fotoarchief vernietigd.
Ook waren persoonlijke bezittingen
13
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verbrand, waaronder haar plunjezak waar zij haar favoriete blauwe jurk in
bewaarde, die zij na de overwinning wilde dragen. Na de oorlog had haar
man liever niet dat zij bleef werken, en zelf wilde zij liever niet meer aan die
tijd herinnerd worden. Zelf schreef zij: “Ik was geschokt na het zien van een
pas bevrijd concentratiekamp, ik kon een week niets eten.”
Haar foto’s werden gepubliceerd in de Pravda (Russisch voor ‘de Waarheid’),
Rode Ster, Iskra (Vonk), tijdschrift ‘Ogonyek’ en via het Sovjet Informatie Centrum in buitenlandse kranten. Aan het einde van de oorlog had zij de rang
van luitenant en was zij onderscheiden met de Orde van de Rode Ster voor
haar optreden bij de Slag om Kursk, de Orde van de Patriottische Oorlog
2e klasse, de medaille “Voor Moed” en de medaille “Voor de Verdediging
van Stalingrad”. Sinds 1945 woonde ze in Moskou. Ze werkte als correspondent in Moskou voor de Oekraïense krant “Radyanska Culture” en overleed
op 2 juli 1996.

1945. Dichter Yevgeny Dolmatovsky (rechts) en een onbekende officier drinken bier in Wenen. Tussen hen in oorlogsfotografe Natalya Bode.
14

Na haar dood kregen haar zoon en dochter, uit haar tweede huwelijk, de
dozen met negatieven die Natalya al die tijd ongebruikt had bewaard en in
de verste hoek verstopt had. Ondanks de vele prijzen die zij voor haar werk
had gekregen, wilde zij niet meewerken aan solotentoonstellingen of praten
over haar foto’s of de oorlog, ze had teveel gruwelijkheden door haar lens
gezien.
Gelukkig voor ons heeft ze ook een paar motorfoto’s gemaakt…

Sovjet M72 bemanning vermaakt dorpsjeugd, Natalya Bode. Zuid-Westelijk
Front, zomer 1942 of ’43.
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Geniesoldaten neutraliseren Duitse antitankmijnen Tellermina-43» (T-M-Pilz 43) op de weg.
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Vrijdag de 13e.

door: Benno van ham
Ja met zo'n titel kun je alle kanten op natuurlijk. Dit jaar viel vrijdag de 13e
samen met de start van het najaarsweekeinde in Weert. Ik had er al tijden
zin in om die kant op te gaan en ondanks de weersvoorspellingen leek het
een prima weekeinde te gaan worden.
Olga was er klaar voor (dacht ik) en Robke was ook in staat zijn span tot
leven te brengen voor het weekeinde. Huib sloot zich nog aan voor de volledigheid en met zijn drieën kon de reis beginnen. Aan het begin nog voortvarend gingen we op weg naar Weert. Via Baarle Nassau lekker binnendoor
pruttelen was het plan, het weer was nog best dus dat moest lukken.
De eerste kilometers gingen idd perfect. Mooi rijweer, de brommers snorden
lustig en we schoten aardig op. Veel mooie kleine weggetjes bezocht. Uiteindelijk zijn we via Poppel, Lage Mierde, Netersel, Casteren, Bergeijk opgeschoten totdat Olga ineens begon te hoesten, wat nu. Ach, klein probleem
gelukkig, tank leeg (vergeten te tanken, dat is stom). Gelukkig had ik nog wat
liters in de jerrycan dus we konden al snel verder.
In de buurt van Borkel en Schaft besloten we even een bakkie te doen waar
we prompt werden aangeklampt dat we mooi binnendoor naar Weert aan
het rijden waren. Hoe weet die man dat dacht ik nog, dat moet een lid
zijn. Idd, Michel Knoester had ons zien rijden en was even gestopt voor een
babbeltje. Even gesproken over een vervolg van de route en toen scheiden
onze wegen, met een telefoonnummer voor nood in de telefoon en een vage
belofte dat hij nog wel even kwam kijken in het achterhoofd reden we verder
via Achelse kluis en Budel naar Weert. Bij de koffiestop had ik mijn koppeling
al een keer moeten bijstellen en potverdriet, bij Budel was het al weer bijna
gebeurd met speling. Dat is niet goed dacht ik nog, maar ja we reden nog.
In Weert aangekomen bleek de laatste kilometer de koppeling helemaal
niet meer te gebruiken en gelukkig was de camping snel gevonden, via een
klein bospaadje zijn we op de camping geland (dat stukje zand had ik dan
17
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tenminste in mijn zak!). Op het terrein kreeg ik Olga niet meer in de vrij maar
ja gelukkig is er een uit-knop, daar kijken we straks wel naar.
Het was nog steeds lekker droog en er waren al de nodige aanwezigen
waaronder een zootje Engelsen die er gisteren al geland waren. Gezellig
even kennis gemaakt met iedereen, slap gezwetst en met droog weer de
tentjes opgezet. Het kamp is gemaakt, nu kan ik gaan sleutelen. Eerst had ik
nog de vage hoop dat het alleen de druklager was maar al snel
bedacht ik me dat dat niet ging werken, die bak moest er achter
weg. De motor even onder een afdakje gedrukt want het ging niet
lang meer droog blijven dachten we nog.
Samen met Gerrit die meteen met zijn gereedschapkoffer aankwam en Fred als hulpje hebben we even snel de bak er achter
weggetrokken om het echte euvel in zicht te krijgen, een gebroken
en afgesleten drukstift, zoals verwacht. Snel even Ruud gebeld
want die moest nog komen en hij had er gelukkig 1 liggen. Mooi,
afwachtten tot Ruud er is en ondertussen nog even mijn achterlicht
en knipperlichten gefixed en een paar spaakjes vervangen. Moest
toch wachtten.
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De jongens vertrokken ondertussen voor de
modderrit, chips dat ik die nou net moet missen
maar ja komt wel weer keertje goed. Ondertussen maar wat snacken en een biertje doen met
de heren.
Met een paar man zijn we afgevlogen naar de
Pizzeria. Een paar op de motor en Rene en ik
in zijn nieuwe bolide, een Alfa Cabrio. Natuurlijk waren we de motoren meteen kwijt en na
wat naarstig telefoneren en navigeren hebben
we de omgeving van Weert en Nederweert
uitvoerig bezichtigd vanuit de Alfa. Uiteindelijk
hadden we elkaar toch gevonden en konden we
gaan genieten van een pizaatje en een pintje.
Na het eten terug naar de camping waar iedereen zo'n beetje aangekomen
bleek behalve Ruud. Ach, nog maar wat wachtten en niet teveel aan de fles
snuffelen want ik moet nog gaan sleutelen. Vuurtje erbij en de stemming zat
er al snel weer prima in.
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Rond 9 uur kwam Ruud opdagen, tentje opzetten, spulletjes opzoeken in de
auto en hup aan het sleutelen maar. Onder vakkundig toezicht het spul weer
in elkaar geslingerd en een dik uur later roffelde Olga er weer lekker op los.
Die koppeling heeft al jaren niet meer zo goed gewerkt dacht ik nog.
Mooi, op naar het vuur, borrel erbij en de avond kan beginnen. Helaas vond
de regen dat ook en langzaamaan begon er nu toch echt wel wat water te
gaan vallen. Joost had gelukkig een grote partytent geregeld zodat het feest
binnen gewoon verder kon. Rond 1.30 uur hielden Roel en ik het als laatsten
voor gezien. De hele nacht en ochtend viel het water flink uit de lucht en de
stemming zat er wel prima in maar toch was men nog wat huiverig voor het
weer. Michel die we gisteren tegenkwamen in Borkel en Schaft kwam zelfs
met een heuse bezemwagen aankakken, zo'n luxe hebben we in jaren niet
gehad. Uiteindelijk toch maar gestart voor de toer toen het wat droger werd.
Nou, dat was nog niet zo slecht gegokt want eigenlijk hebben we tijdens het
rijden maar een paar kleine buien gehad, prachtige rit door de omgeving
gemaakt over veel kleine weggetjes, prima rijden derhalve zonder problemen.
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Tijdens de middagpauze in Maaseik viel het er mals uit maar toen zaten we
allemaal net te eten. Daarna nog even in Thorn geweest om een lekker ijsje
te eten en de terugreis kon weer beginnen.

Stukje na Thorn kon er helaas gebruik gemaakt worden van de bezemwagen. Buurman zijn Dnepr vond het tempo te laag om de accu bij te laden
en stond op een gegeven moment zonder vonkjes. Ach, niets serieus aan de
hand en gelukkig hadden we dit keer een bezemwagen. Volgende keer
doen we het gewoon weer zonder, dan is er ook geen pech meer. Terug op
de camping (na boodschappen gedaan te hebben) werd het weer droog
en zelfs kwam de zon er bij, het moet niet gekker worden. De avond verliep
zoals verwacht, lekker eten, al dan niet zinnige gesprekken met af en toe
een drupje drank, niets bijzonders eigenlijk.
Zondagochtend word ik wakker met een warm zonnetje op de tent, het lijkt
wel zomer. Iedereen is al redelijk vroeg uit de veren om te genieten van het
mooie weer. Goof wordt gefeliciteerd met zijn 15e verjaardag en na het
eten pakken we op om naar huis te gaan. Mooi rijweer dus dat wordt omrijden. Tegen 11 zijn we vertrokken en rijden we terug naar Baarle.
Onderweg blijkt er een marathon op onze route gelopen te worden en worden we omgeleid, ik raak even de draad kwijt en we staan ineens op een
21
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stukje zand, wat erg nou. Aangezien ik vrijdagavond gemist had vond ik het
wel prima, er lag een fietspad naast voor Huib dus gaan met het spul.
Na een kilometertje of vijf komen we die vermalijde marathon weer tegen.
De verkeersregelaar geeft ons toestemming om over het fietspad tussen de
lopers in de laatste 1,5 kilometer af te leggen. De paaltjes op het einde kunnen we slalommend voorbij en we zijn weer op gang.
Zonder problemen rollen we door, af en toe een koffiestopje en genieten van
de omgeving. Uiteindelijk leg ik rond 16:00 thuis de motor stil op de oprit.
Het was weer een prima weekeinde maar rijden op vrijdag de 13e moet ik
volgende keer nog even over nadenken hoor.

Benno
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Opa, gefeliciteerd met je kleinzoon !!
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De tien van de Twin

Tien vragen…
		
Tien antwoorden!
Dit maal met…..
Naam: 			
Leeftijd:			
Gezinssamenstelling:
Beroep: 		
Motorpark: 		
Lid van de UDCN sinds:
1.

René de Groot		
53		
alleenstaand
Koordirigent/zangleraar
MT11
1989

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

Ik had een standaardmodel Jawa en na een vakantie was ik toe aan een wat
zwaardere motorfiets. Nu had ik niet al teveel geld, dus toen ik in een boekje
een advertentie zag staan van een Ural-Dnepr (zo noemden ze het daar),
ging ik eens informeren. Ik kwam erachter dat die motorfietsen gebruikt werden in het Russische leger. Het was 1989, de muur was net gevallen, dus ik
besloot met een huisgenoot naar een legerstadje net boven Berlijn te rijden,
om daar zo’n ding te halen.
Ik kon de auto lenen van mijn vriendin, met een aanhanger erachter. Wij vanuit Groningen richting Berlijn, met dollars en whisky. Maar vlakbij Oldenburg
stond de zon laag en ik had niet gezien dat ik op de vluchtstrook terecht was
gekomen. Het rechtervoorwiel pakte grond en de pech was dat we vlakbij
een viaduct waren. Daar heb je altijd een vangrail voor, die schuin uit de
grond omhoog komt, dus we werden over die vangrail gelanceerd; allemaal
takken en bladeren op de voorruit en de auto reed het rechtertalud op en
viel zo op de kop (op de aanhanger). Mijn huisgenoot kon het gemakkelijkst
uit de auto komen en ik heb het contact uitgezet en ben via zijn kant eruit
geklommen en zag de laarzen van een Duitse wegenwacht.
Gelukkig was de auto allrisk verzekerd, en de vader van mijn vriendin, die
het toch altijd al een ‘maandagochtendmodel’ gevonden had, was niet
24

rouwig dat er een ander kwam. Uiteindelijk bleek dat de motor ook te importeren was en met een bijdrage van mijn vriendin ben ik er toch aangekomen.
Op een Vehikel kwam ik Theo Damen tegen en ben gelijk clublid geworden.
Heb ook nog de eerste gebruikershandleiding geleverd.
2.

Wat is de beste herinnering aan je span?

De indringendste herinnering was de eerste keer zijspanrijden, maar de
beste…
O ja, ik ging op vakantie naar Zweden met mijn vriendin en we zagen een
soort countrypark of zo, dus we besloten een kijkje te gaan nemen. De parkeerplaats stond vol met Goldwings.
Wij naar dat countrypark, maar dat viel een beetje tegen en toen we terugkwamen op de parkeerplaats zagen we een paar Goldwingrijders, die ook
vertrokken, een beetje meewarig naar onze combinatie kijken.
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Totdat ik achteruit reed en zo de helling omhoog nam, terwijl ze een klein
stukje verder met 3, 4 man een Goldwing omhoog aan het sjorren waren!
3.

Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Het was tijdens dezelfde vakantie
in Zweden
toen ik mijn
dynamo
opblies.
Ik had ook
nog de oude
spanningsregelaar,
dus moest
ik op zoek
naar nieuwe
onderdelen.
Het was niet alleen moeilijk om in Zweden aan zo’n dynamo te komen, maar
ook nog eens duur. We moesten 2 dagen op de camping wachten op de
dynamo en dat is geen pretje als je ook nog eens hommeles met je vriendin
hebt…
4.

Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr,
Chiang Jang o.i.d.?

Tja… ik ben er nu al weer een poos uit en erg slecht in het onthouden van
anekdotes….
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5.

Heb je nog andere hobby’s?

Ik kook heel graag, ik ben musicus, houd van inrichten en sleutelen en ik lees
graag science fiction.
6.

Wat was het beste treffen ooit?

Ik heb levendige herinneringen aan een wintertreffen in de Belgische Ardennen (zou goed in Jalhay kunnen zijn geweest), halverwege de jaren ’90.
Het was toen in Nederland nat; er was een gigantische hoeveelheid regen
gevallen en viaducten en tunnels waren ondergelopen.
Toen wij naar België gingen, was er precies op de grenslijn ineens sneeuw.
Ook op de camping was er natte sneeuw en het was kledderig en koud.
Maar door die omstandigheden was het wel vreselijk gezellig. Volgens mij
zijn we toen ook nog naar Francorchamps gegaan en over het circuit gereden.
7.

Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder
en waarom?

Mijn eigen, natuurlijk!
8.

Wat is de beste motortip die je hebt?

Nooit dingen als vanzelfsprekend aannemen en rijd veilig!
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Vraag aan René van Jan Wassenaar: Waar is René de Groot,
een van onze oud-voorzitters, gebleven? En komt zijn Dnepr
nog uit het stof?

Door familieomstandigheden heb ik een jaar of 10 niet meer gereden. Ben
verhuisd en nu alles een beetje aan het inrichten en langzaamaan zal ik vast
het motorrijden wel weer oppakken.
10.

Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Wil Henk Wouters zijn koffertje nog terug?
Hoe is het met Truuske?

28
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De professionals deel 1: Standplaats Genemuiden
door Pieter Lettinga

Er zijn maar weinig bedrijven in Nederland die zich voornamelijk richten op
verkoop en onderhoud van Urals en
Dneprs. Maar ze bestaan wel. Het gaat
vooral om parttime ondernemers die
het naast een baan of een andere zaak
doen. De Russian Twin zal in het komende
jaar een serie artikelen aan deze bedrijven wijden. Het eerste artikel gaat over
het bedrijf RB Motorhandel van Richard
Busweiler. Het verhaal is gebaseerd op
een interview dat ik begin juli met hem
had.
Richard Busweiler is geboren en getogen in Genemuiden. De inwoners van dit
dorp staan wijd en zijd bekend als harde werkers en succesvolle zakenlieden.
De tapijtindustrie van Genemuiden is een wereldspeler.
Richard is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij werkt als vrachtwagenchauffer in de weg- en waterbouw. In 2000 kwam hij via Gerrit Busweiler in aanraking in aanraking met de Sovjetmotoren. Richard was toen achttien jaar.
Samen met zijn vader werd hij verliefd op de Russen. Het eerste exemplaar
was een MT 16 die vader en zoon uit Barendrecht haalden. Met deze motor
begon ook de handel. De eerste klant was een sjacheraar uit Amsterdam, die
zich met Jaguar en blonde vriendin in en leren broek in Genemuiden meldde.
Mevrouw reed terug in de auto. Meneer volgde op de Dnepr. Hij had geen
enkele ervaring met zijspan rijden en belandde op de thuisreis met het
gevaarte in de sloot. De volgende motor was een K750 uit Letland. Ook die
werd opgeknapt en weer verkocht.
Op de vraag waarom Richard de Russen in zijn hart heeft gesloten, komt het
antwoord dat veel clubleden ook zouden geven. Het is de romantiek van het
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oude Oost Europa. Het is de eenvoud en robuustheid van het ontwerp. En er
valt prima zelf aan te sleutelen. Een vakantie in Cuba wakkerde de belangstelling naar het communistisch verleden aan. Richards favoriete model is
de M72 met het lage voorspatbord en de beugel over het spatbord van het
zijspan. Nummer twee is de MW750, een Dnepr met aangedreven zijspan en
differentieel.
Inmiddels is het dertien jaar later. RB Motorhandel van Richard geniet in kringen van liefhebbers landelijke bekendheid. Tot voor kort gebruikte hij twee
oude zeecontainers die op een bedrijventerrein aan de rand van het dorp
stonden. Zonder verwarming en elektriciteit was het Spartaanse omgeving.
Wie de grote complexen van bouwvallige privégarages in de voormalige
Sovjet Unie kent, zal deze containers een passende behuizing voor de handel
van Richard vinden. Maar het was toch wel behelpen. Sinds deze zomer is het
bedrijf gevestigd in een spiksplinternieuwe hal op een bedrijventerrein. Uiteraard nog steeds in Genemuiden.
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Andere bedrijfsmiddelen zijn een nieuwe grote aanhanger met plaats voor
drie Russen en een oude Volvo diesel om de kar te trekken.
De klanten van Busweiler die een complete motor kopen zijn niet in de eerste
plaats leden van de UDCN. Die hebben namelijk al een Ural of Dnepr. De
kopers van de groeiende voorraad onderdelen komen natuurlijk vaker uit
kringen van UDCN’ers Vroegere klanten waren vooral op zoek naar een
goedkope vorm van zijspanrijden. Zij raakten vaak snel teleurgesteld, vanwege de tegenvallende betrouwbaarheid van de motorfietsen. Tegenwoordig
gaat het vooral om mensen met een romantisch verlangen naar de oertijd van
het motorrijden. Ook die kopers raken wel eens ontmoedigd. Er zijn motoren
die Richard al drie keer heeft verkocht. De eerste en tweede koper hebben
hun motor dan weer terugverkocht aan Richard.
Dat is dus één van de manieren waarom Richard aan zijn handel komt.
Natuurlijk houdt hij internet goed in de gaten. Al jaren doet hij zaken met
twee mannen uit Letland, die één of twee keer per jaar naar Nederland
komen. Sinds kort heeft hij een contact in Moldavië. De motoren die hij daar
koopt, komen met een autohandelaar naar Nederland. Omdat hij op de
heenreis geen auto’s op de trailer heeft, kan hij voordelig zijspannen meenemen. Doordat Moldavië geen EU-lid is, is de invoer wel lastiger.
Hoe ziet RB Motorhandel er over vijf jaar uit?
De nieuwe bedrijfshal biedt makkelijk plaats aan een dozijn motoren. Onderdelen en assecoires zijn overzichtelijk uitgestald. Motorliefhebbers komen een
bakje koffie drinken en sterke verhalen uitwisselen. Maar vooral op zaterdag. Richard blijft zijn gewone werk houden. RB Motorhandel is een leuke bijverdienste. Maar voor wie rijk wil worden is de wereld van de Sovjet boxers
niet de eerste keuze.

www.uraldnepr.nl
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Agenda 2013
De resterende agenda voor 2013 wordt
behoorlijk leeg zo tegen het einde van het
seizoen.
Wij hopen jullie op zo veel mogelijk Treffens te zien. Let op, een aantal data in
2013 en 2014 zijn nog voorlopig. Je hoort
zo spoedig mogelijk de definitieve agenda
van ons.
27-28 en 29 september SLEUTELWEEKEND
Heeft alles de zomer overleefd? Of had je toch iets meer aandacht aan
je Rus willen besteden? Of misschien een probleem waar je al langer mee
kampt? Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder
echt op de tijd te hoeven letten. Ook nu weer in Leimuiden vlakbij ons
bestuurslid Technische Zaken.
22-24 november zandpadentoertocht
De MZclub zoekt nog hulp bij de voorbereiding? doorgaan van evenement
kan er van af hangen. (locatie kon wel weer eens Wateren worden). Meer
info op www.mzch.nl
23,24 en 25 mei 2014 Dordt in Stoom
Tevens zullen we volgend jaar nog een ingelast treffen hebben in de buurt
van Dordrecht, Dordt onder stoom, voor de liefhebbers van oude stoomtechniek.
Ook in 2014 zijn er weer de vier traditionele motortreffens, een a twee
extra sleutel-treffens, een zandpadenrit en een dagrit.
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Outsiders op UDCN najaarstreffen

Lempkes Hoôf Weert, 13 t/m 15 september 2013
Tja, wat moet je als je
gevraagd wordt om, als
outsiders, een stukje te
schrijver over een treffen
van de UDCN waar wij,
ieder afzonderlijk, min of
meer toevallig in terecht
waren gekomen. En dan
ook nog als je net gearriveerd bent met een caravan, een Jap-/Koreacrap
motor c.q. auto, én geen
bal weet van dat naar
Rusland ruikende wereldje.
Wij, Thea, Jari en Henk, voelden ons dan ook als introducees van Linda en
Joost een beetje voor het blok gezet, een Ural of Dnepr blok dan nog wel.
Maar ja, je laat je ook niet zo gauw kennen en we wilden niemand voor het
hoofd stoten. We krabbelden ons maar eens wat achter de oren, probeerden
nog wel een beetje terug te krabbelen, maar niets hielp: we zaten er middenin en konden geen kant op.
Nadat we ons wat moed ingedronken hadden met Thea haar dropshotjes,
probeerden we er het positieve maar van in te zien en gingen aan de slag
met de voorbereiding van ons stukje.
Eerst maar eens wat veldwerk opzetten met betrekking tot het onderwerp
van dit treffen dachten we. Het is tenslotte het - Ural Dnepr Club Nederland
Najaar Treffen -, een motorclub.
Wij vroegen daarom een proefrit aan op vrijdagmiddag. De rit bestond uit
het zo veel mogelijk over fietspaden crossen met de motoren, om vervolgens
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flink door de bossen te raggen met af en toe wat modder happen. Hier werd
al snel duidelijk dat de snelheid van de motoren beperkt was, de kans op
panne onbeperkt en dat drie wielen onder het blok toch wel te verkiezen
waren boven twee wielen, althans voor sommigen.
Het bleek voor ons toch wel wat moeilijk om direct een goed inzicht te krijgen
over waar het hier allemaal om draaide, als het al draaide trouwens. Twee
verschillende merken motoren, uit twee verschillende landen, vele verschillende types, bouwjaren, uitvoeringen én staat van onderhoud. Nieuwe, maar
niet rijdende, oude, maar niet kapot te krijgen motoren, en alle smaken daar
tussen.
We hebben daarom gevraagd om de proefrit de volgende dag (zaterdag)
opnieuw uit te mogen voeren en dan het liefst een van wat langere duur.
Gelukkig bleek dit geen enkele probleem, er stond immers een dijk van een
organisatie achter: de UDCN. Ze hadden dit al vaker aan de hand gehad,
zo bleek. In het grijze verleden had een clublid bijvoorbeeld al eens iets met
bol.com of zo gedaan en was hiermee zelfs op de televisie gekomen.
Tijdens deze tweede proefrit werd duidelijk waar het bij deze hobbyisten
eigenlijk werkelijk om draait: - zo min mogelijk kilometers maken, en zo
veel mogelijk sleutelen -. Hieronder enkele voorbeelden die ons dit duidelijk
maakten:
Nog voor het weekend goed en wel begonnen was, haalde een bestuurder
zijn hele achteraandrijving er
maar even af, waarschijnlijk
omdat hij wat te vroeg was
gekomen en toch niets anders
te doen had.
Anderen kwamen met hun
voertuig achter op een ander
voertuig; een aanhanger.
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Waarschijnlijk om zo min mogelijk kilometers te hoeven maken en toch zo snel
mogelijk op het treffen te kunnen zijn zodat er veel tijd over was om te sleutelen. Een andere reden konden wij ons er niet bij voorstellen. Nog weer een
ander kwam met een motor die nog niet helemaal af was en hoopte waarschijnlijk dat er tijd zou zijn om er gezamenlijk aan te kunnen sleutelen.

Ook verloor een bestuurder, tijdens onze tweede proefrit, bewust zijn contactsleutel; om maar wat te sleutelen te hebben, zo dachten wij. Later op de dag
kregen we te horen dat er speciale ‘sleutelweekenden’ werden georganiseerd en dat de genoemde
voorvallen dus eigenlijk op
een vergissing berustte.
Vervolgens zijn we met
de camera wat over het
veld gaan struinen om hier
en daar te proberen een
gepaste vraag te stellen. Ook hebben we wat
onderzoek gedaan op het
‘internet’.
36

Na wat rondkijken op beide dagen en dus ook wat slimme vragen stellen,
werd ons beeld al gauw wat helderder. Je kon het zien aan het uiterlijk van
de meeste berijders, de meest voorkomende sekse, de kledij van sommige
van de berijders, de belangstelling die ze soms aan de dag legden, hun
kampeeruitrustingen, de kleurstelling van de motoren en tenten, de uitvoering
van hun bepakking, al dan niet voorzien van camouflage, de geschiedenis
van beider merken motoren, de geschiedenis van de verschillende modellen
en toepassing daarvan, land van herkomst van de motoren,.etc., etc., ….

De conclusie was duidelijk: het was……..OORLOGSTUIG!!
Gelukkig kwamen we ook tot de conclusie dat we nu leven in vredestijd en de
hele groep ons eigenlijk zonder veel vragen accepteerde. We hadden het
ook heel erg naar ons zin en de organisatie had het allemaal prima geregeld, op een prima plek, in een prachtig stukje van Nederland.
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We hebben daarom als dank de hele meute maar op de groepsfoto
gevraagd voor de caravan van Thea (Red: zie achterkant Twin).
Daar moest toch nog wat reclame voor gemaakt worden: ….TE KOOP ….billijke prijs, voor rond de 3.000,-, degelijke Duitse kwaliteit…waar heb ik dat
eerder gehoord(?) Als je nog iemand weet: in prima staat, 1996, voortent,
rondzit, tweepersoonsbed, etc,
UDCN en familie Kohlmann: Heel erg bedankt voor het fijne weekend en misschien tot ziens hier of daar!!

Thea, Juri en Henk
Dear Allen, Bill, Christopher, Dave, John and Tony,
Since what is written above is a limited edition, is rubbish, not strictly true, a
load of crap, we will not bother to translate it for you. More important is that
we, also introducees like you, enjoyed your company and hope you had a nice
visit here in Holland and liked the museum in Best.
We hope you had a good journey back to the UK and we hope to see you
again, here or there.
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Een mix van niks
Deze keer geen ellenlange bullshit verhalen
van Huup, Pjotr, Beppie of Gilus maar slechts
een update van hun eerdere avonturen.
Huup vd Juup
Zoals te lezen stond in mijn laatste verslag in
de Twin was ik voornemens om de bekende
‘bad ass’ rookmachine weer in goede staat te
krijgen. Ik heb een goede start kunnen maken
in de werkplaats van het 'Blijf van mijn Jup huis'
(zie vorige Twin).
Het frame en plaatwerk zijn weer opnieuw
gespoten en al het chroom is weer glimmend.
Maar de uitlaten zijn hopeloos verroest, ik voel
me gedwongen deze zwart te gaan spuiten. De
Jupiter zit al weer geheel in elkaar met verse
lagers en of vet. Ook de slick achter is vervangen door een nieuwe band van 20 jaar oud,
keihard dus zal niet snel slijten. De gehele Jup is nu dus in een betere dan
nieuwstaat.
Nu alleen nog het leukste en het moeilijkste deel, het blok moet nog geheel
uit elkaar en alle lagers en keringen gaan vernieuwd worden. Gelukkig heb
ik deze klaar liggen. Het eerst volgende treffen wordt het wattentreffen en
het moet nu wel gek lopen als ik daar niet met mijn Jup kan verschijnen.
De Uralfluisteraar
Nu even geen gefluister naar andere dan mijn eigen Ural. Het is als met
kinderen, soms zie je zaken helderder bij andere kinderen dan bij die van
jezelf. Er spelen toch emoties mee en de objectiviteit is soms ver te zoeken.
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Ik heb nu de nodige
energie nodig om
mijn eigen Ural weer
op orde te krijgen.
Na het volledig reviseren van het motorhart en de nieuwe
Poolse cilinders en
Duitse zuigers rijdt de
Ural fantastisch en
gebruikt geen drupje
olie meer. De geheel
nieuwe bedrading
zorgt voor een feilloze elektronenstroom
en de nieuwe hoogspanningsbobine zorgt voor pittige vonken.
Toch zijn er nog zorgen. Het vliegwiel moet onder handen genomen worden,
er zit wat speling in de busjes waar de koppeling op geschroefd wordt. De
cardan blijft lekken uit de as aan 2 kanten, alle keringen zijn vernieuwd,
maar dat mag niet baten. Het voordeel is wel dat de lagers elke gereden
kilometer automatisch voorzien worden van nieuw vers smeermiddel en het
uitgeworpen vet zorgt voor een roestpreventieve laag op de velg van het
achterwiel. Ook heb ik ondertussen een met olie geimpregneerd terras door
de versleten keringen van de versnellingsbak, maar deze zal ik te samen met
het vliegwiel aanpakken.
Wat de benzine incontinentie uit de carbo's aangaat, deze heb ik links
gedicht met de naalden die in de vorige Twin onder de aandacht kwamen.
Maar links lukt het niet om de lekkage op te heffen. Als ik de vlotter maar
een fractie te hoog of te laag zet is de keus of lekker rijden met lekkage
of een inhoudende motor zonder lekkage. Er zit geen honderdste millimeter
tolerantie in de afstelling, er is geen tussenweg te vinden.
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Maar ik mag niet klagen want ik ben zonder problemen naar het najaarstreffen in Limburg gereden en weer thuis gekomen. En daar gaat het bij Russisch
rijden om!
Gilus Thiebis
Deze keer geen sterke verhalen, maar toen ik een kijkje ging nemen bij de
revisie van de Jup van Huup hing daar wel een sterke lucht.
Stiekem in het geheim wordt daar gewerkt aan een geverhernieuwde twee
takt mix. Deze keer heeft Huup zelfs de hulp ingeroepen van de net vrijgelaten Samir A. en andere pseudo chemici. Het vermoeden is dat er een
explosieve mix ontwikkeld wordt die pas na enkele meters achter zijn Jupiter
tot ontploffing/ ontbranding zal komen. Het mag duidelijk zijn dat er naast
de ziekteverwekkende rook en stank nu ook direct gevaar zal ontstaan voor
andere achter hem rijdende motoren.
De NSA heeft enkele mail en SMS berichten tussen Samir en Huup onderschept. Normaal zou er actie volgen, maar er zijn
signalen dat de door Huup uitgevonden
noviteiten mogelijk toegepast zullen
worden in de JSF. Voor wie het nieuws
gevolgd heeft: in de JSF kan de piloot
niet meer achterom kijken, met de uitvinding van Huup is dit ook niet meer
nodig, want geen gek zal nog achter deze
verbeterde JSF gaan vliegen.
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Rolpa

Russian Oldtimer Parts
Op zoek naar onderdelen voor
Russische motorfiets(en)?
rolpa@kpnmail.nl

Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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What’s in a color?
door: Pieter Lettinga

Ural-Dnepr rijders zijn geen originaliteitsfreaks. Het tegendeel lijkt eerder het
geval. Op clubmeetings zie je Russische motoren in uiteenlopende stadia van
modificatie en de wonderlijkste kleurencombinaties.
Je zou overigens kunnen beweren dat de vrijheid die de udcn’er zich veroorlooft juist wel origineel is. Immers, in hun pogingen om hun vervoermiddel op
de weg te houden, versleutelden onze Russische en Oekraïense voorgangers
hun vervoermiddel ongeremd.
Mijn huidige Dnepr MT9 is ook zo’n samengesteld geheel. Het zou een
kopklepper moeten zijn, maar het is een zijklepper. En hoewel het vrijwel
zeker geen exportmotor was, heeft hij verchroomde wielen. Jammer genoeg
heeft één van de vorige eigenaren de motor paars gespoten. Dit gebeurde
vermoedelijk op aandrang van zijn vrouw of vriendin. Het is mij namelijk
opgevallen dat vrouwen mijn paarse Dnepr leuk vonden. Mannen deden er
meestal het zwijgen toe. Dat zegt vooral iets over hun vriendelijkheid.
Vanaf de dag dat ik deze Dnepr in België kocht, wilde ik hem van kleur
laten veranderen. Maar eerst moest hij min of meer bedrijfszeker worden.
Een mooie motor die het niet doet is een treurige machine. Ook moest er nog
even gespaard worden.
In het begin van de zomer was ik op zoek naar een spuiter die onze Volvo
850 voor een redelijk bedrag wilde opkalefateren. Zo kwam ik in contact
met Levi Kappert, een jonge ondernemer die net is begonnen met een eigen
zaak. De prijs voor het werk aan de Volvo viel me erg mee. Daarom heb ik
hem ook gevraagd wat het spuiten van mijn paarse Dnepr moest kosten. Dat
was € 400,- Ik had tot dan op meer dan het dubbele gerekend.
Inmiddels is de klus geklaard. De prijs was inclusief demontage en montage
van spatschermen, tank en koplamp. Voor de kleur heb ik getwijfeld tussen
rood en blauw. Het werd blauw en niet zo’n beetje ook. Aan het frame is
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niets gebeurd; dat was zwart en bleef zwart. Verder was de motor al strak
zodat Levi nauwelijks hoefde te plamuren. Het resultaat zie je op de voorkant van de omslag.
Levi heeft goed werk afgeleverd. Ik heb hem gevraagd of ik zijn bedrijf in
de Russian Twin mocht vermelden.
Dat mocht: www.lkappert.nl.
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Motocrypto
Oplossing opgave nr. 92 juni 2013
1.straatmeubilair,2.crossband,3.kilometerteller,4.sneleheidsmeter,5.straatarm,6.bakvorm,7.
zen,8.afgekickt,9.followupsysteem,10.wegwijzers.
De goede oplossing werd ingestuurd door
Karin, Harry en Stef.
Gefeliciteerd!!
Nieuwe opgave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sneeuwballengevecht. 				
Schoonmaakster uit het hoge noorden.		
Gaat in rook op.				
Rubber kogel.					
45 en 78.					
Te koop bij AH?					
In de rij om af te snijden.			
Goed dat je hem in Frankrijk hebt gekregen.
Zoveel KM zitten slapen, waar haal je de tijd
vandaan?					
Maakt een lijkwagen.				

.i..e…e..e.
.oe…a.
..ee.a..o.ie
.oo..e..a..e.
.oe.e..a..e.
Eu.o..o..e.
.i.e
.o.
.e. ..o..e .o..
.o.e..i.

Veel succes maar weer en stuur je oplossing naar:

Luijt.postma@gmail.com
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De Russische Keuken
Koken met ... Boris

Velen zullen in de vorige Twin de populaire
rubriek “De Russische keuken” hebben gemist.
Dat kan kloppen want Boris had vergeten om
zijn kopij op tijd in te sturen. Gelukkig was hij
dit keer op tijd, maar een recept is het niet
geworden, wel een kijkje in de gastronomische
gewoonten van de gemiddelde Rus.
Russische eetgewoonten:
Ontbijt in Rusland
Het ontbijt in Rusland is vaak erg uitgebreid. De Russen eten onder andere
eieren, kaas, havermoutpap, saucijzenbroodjes en roggebrood met boter. Bij
het ontbijt drinkt men een kopje koffie of thee.
Avondeten en lunch
De lunch wordt meestal als de belangrijkste maaltijd van de dag gezien. De
Russen eten graag gerechten met vlees of vis en aardappelen en groenten.
Onder de salades is bietensalade erg populair. Ook een Russische rijstpastei
wordt graag gegeten. Het diner is een uitgedunde versie van de lunch. Men
eet wat soep, groenten, vlees en aardappels.
Typisch Russische gerechten
De Russische keuken is de afgelopen eeuwen beïnvloed door vele Europese
keukens, waaronder de Franse, de Duitse en de Zweedse keuken. Ook de
Russisch-orthodoxe kerk heeft veel invloed gehad op de keuken van Rusland.
Zij verboden het gebruiken van ingrediënten als melk en vlees. Veel gerechten bestaan daarom voornamelijk uit groenten, vis en paddenstoelen.
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De Russische keuken wordt gekenmerkt door eenvoud en voedzaamheid.
De Russen eten graag pirosjki, gevulde deegkussentjes. Champignons en vlees
zijn veelgebruikte vulmiddelen. De deegkussentjes kunnen overgoten worden
met een saus van zure room, knoflook en dille. Ook boeuf stroganoff, een
typisch Russisch gerecht, wordt graag gegeten. In dit vleesgerecht worden
stukjes biefstuk overgoten met een saus van room, champignons, mosterd,
tomaat en cajunkruiden. Boeuf stroganoff wordt vaak geserveerd met rijst.
Ook borstjsj is een populair gerecht. Borstjsj is een Russische koude soep,
gemaakt van kool, bieten en vlees.
Dranken in Rusland
De nationale drank van Rusland is wodka, een sterke drank met een vaak erg
hoog alcoholpercentage. Er zijn vele soorten wodka, waaronder wodka met
citroensmaak, wodka met kruidnagel en wodka met bosbessen. De meeste
Russen stoken de wodka zelf. Een andere populaire Russische drank is kvas,
een drank van meel en vruchtensap.
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Steunpuntenlijst 2013
Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst.
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

adres

plaats

telefoon

Adolfse C.G.M.

Glindhorst 1

De Glind

0342-450157

Bouwman A.

Herenweg 28

Donkerbroek

0516-491316

Bussel van J.J.M.

Klaproosstraat 21

Ospel

0495-632222

Busweiler J.

Hosterd 34

Puiflijk

0487-519018

Email

busselix@gmail.com

Damen T.H.J.

G. Foulkesweg 94

Wageningen

0317-414471

damen_theo@hotmail.com

Haan de G.L.

Rootveld 14

Appingedam

0596-620428

gldehaan@planet.nl

Ham van L.A.C.M.

Daniëlstraat 3

Langeweg

0168-337774

benno@udcn.nl

Hobbelink A.W.

Weisinkhoekweg 172

Boekelo

053-4282529

Hoffman R.

Lakenstraat 84

Wamel

0487-501529

rrhoffman@kpnplanet.nl

Klarenbeek E.J.A.

Sterkenburg 47

Alphen aan de Rijn

0172-470274

Dneprk750@tele2.nl
techniek@udcn.nl

Korpershoek R.

Kalmoeslaan 11

Rijnsaterwoude

017-2533528

Lampé A.G.

4, Ernest Mehlen Strooss

Manternach

00-352-26780387 alex@oocs.net

Noyen van M.

Heidijkstraat 2

Rijmenam/Bonheiden 00-32-15520248

Pruim P.

Molletjesveen 2

Westknollendam

075-6212180

Smit M.

Faisantenstraat 32

Hilversum

06-16162940

mark.van.noyen@belgacom.net

Terlingen M.

Terpweg 11

Heerde

0578-617268

m.terlingen2@kpnplanet.nl

Vegchel L.J.M. van

Capelseweg 7

‘s Gravenmoer

0162-318998

lucvanvegchel@ziggo.nl

Veller van J.G.W.

Stuifweg 5

Oosterend Nh

06-54714819

hansvanveller@planet.nl

Vissers M.A.F.

Oude Leedeweg 89

Pijnacker

015-3697860

Wassenaar J.

Bitgumerdijk 35

Marssum

058-2541777

jan.wassenaar@wxs.nl

Wilde de H.A.

Elburgerweg 61

WENUM WIESEL

055-3122185

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

