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Van de Penningmeester
Het bestuur van UDCN heeft besloten om de contributie voor 2014 niet te
verhogen. De contributie voor leden die automatische incasso hebben afgegeven bedraagt € 20,--. Voor leden zonder automatische incasso bedraagt
de contributie € 20,-- + € 1,50 administratiekosten. Voor de buitenlandse
leden bedraagt het lidmaatschap € 25,-- Deze leden hebben inmiddels een
brief ontvangen dit voor 1 januari over te maken op de bankrekening van
UDCN, en ook het verzoek gekregen om alsnog over te stappen op automatische incasso middels het machtigingsformulier dat is meegestuurd met
de brief.
Indien het bedrag niet voor 1 januari 2014 is overgemaakt dan wordt het
lidmaatschap beëindigd.
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Van de voorzitter.
Motorrijders in aktie.

Een beetje fatsoenlijk mens doet wel eens iets voor een ander zonder er
direct iets voor terug te krijgen. Het mag zelfs wel wat kosten. De diverse
goededoelenstichtingen varen daar wel bij, hoewel de gulle gevers de laatste jaren kritischer zijn geworden over hoeveel er aan diverse strijkstokken
mag blijven hangen. Wij herinneren ons de rel rond de organisator van de
Alpe d’HuZes (maar dat was ‘slecht gecommuniceerd’), kwam Pink Ribbon in
opspraak omdat zij tientallen miljoenen die naar kankerbestrijding zouden
gaan op een bankrekening lieten staan, en draait er op internet een hopeloos verouderd lijstje rond met meest foutieve salarissen van goededoelendirecteuren. Ook daar heeft men geleerd. Om geld in te zamelen, meestal voor
borst- of kinderkanker, zijn er veel acties, waarbij lopen, hardlopen en fietsen
voor sponsorgeld veel publiek en publiciteit trekken. Dat is niet voor iedereen
weggelegd: te oud, geen conditie of gewoon te vermoeiend.
Daar is nu iets op
gevonden: The Distinguished Gentleman’s
Ride! Vorig jaar
begonnen in Sydney en
dit jaar al wereldomvattend. Een motorrit
voor (liefst, maar niet
beslist) klassieke twee- en driewielers, waarbij de berijders er zo piekfijn uit
proberen te zien. Kostuums, liefst van tweed, maatpakken, galajurken voor
de dames. Er wordt via sponsoring geld ingezameld voor de bestrijding van
prostaatkanker, een typische mannenziekte die ieder die boven de 50 is kan
treffen. Daar mag best wat aandacht voor komen.
29 september werd er in 110 steden over de hele wereld tegelijk gereden. In Nederland waren er ritten in Nijmegen, Wageningen en Amsterdam.
Er werd in Amsterdam op de Nieuwmarkt, bij mij om de hoek, verzameld.
Waarschijnlijk had het organiserend comité er geen rekening mee gehouden
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dat er op dat moment ook een
antiekmarkt was, waardoor de
parkeerruimte voor de meer dan
100 deelnemers erg beperkt was.
De berijders hadden een hoog
hipster-gehalte. U kent dat wellicht: mannen met fijn verzorgde
baarden en snorren, goed pak en
een donkergerande bril. Ik had
mij bij een van de organisatoren,
filmregisseur Arne Toonen (o.a. Dik
Trom) gemeld met de Chinees en in
driedelig pak, wat de goedkeuring
zeker kon wegdragen.
Het was een eclectische mix van
klassiekers, caféracers, scooters en
klassieke brommers, vooral Puchjes. De Puchs waren degenen die
voor de afzettingen bij stoplichten,
kruisingen en zebrapaden moesten zorgen, wat zeker in Amsterdam geen sinecure is. Op de Dam en bij het
Rijksmuseum werd gestopt voor een foto en het eindpunt was in Noord, waar
een verfrissing en livemuziek wachtte. Het was rete-illegaal en ontzettend
gezellig!
De stoet reed via de grootst mogelijke omweg van punt naar punt en veroorzaakte nogal wat oponthoud, waar niemand echter veel aanstoot aan leek te
nemen, op een enkele oudere dame na die met de fiets aan de hand dwars
door een stoet van meer dan honderd motoren wilde lopen. Het licht was
immers groen… Op de Rozengracht reed een Russenspan vlak voor me, maar
ik kon er door alle drukte niet bij komen, dus geen idee of het een UDCNer
was…
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Helaas moest ik kort na het Leidseplein afhaken, na anderhalf uur in een
slakkengangetje in zijn 1 te hebben gereden, werd de oude zijklepper te
heet en begon ernstig te protesteren. Nadat ik hem had laten afkoelen wilde
hij niet meer starten… Pas nadat ik er de volgende dag twee nieuwe bougies in had gedraaid begon hij weer vrolijk te snorren. Volgend jaar iets op
bedenken. Oja, er is ruim 270.000 dollar opgehaald, op alle ritten samen.
Nederland staat zesde op de wereldranglijst van opbrengsten. Dat kan
natuurlijk beter! In principe kan iedereen in zijn of haar stad een rit organiseren. Lijkt je dat wat, dan kun je je aanmelden via de website:
https://www.gentlemansride.com/about/host-a-ride
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Frans de Wit.

Van de redactie
Het donkere jaargetijde is weer aangebroken, de regen valt uit de lucht, de
wind giert door de bomen. Mooie setting voor een spannende film maar nee,
gewoon een stukje Nederlands weer wat erbij hoort in deze tijd van het jaar.
Weer even opletten op de weg op bestuurders die niet meer op motoren
rekenen. De nodige bladeren op de weg en natuurlijk de klei en zand op
de weg, mijn woonplaats heet toepasselijk ‘Slikgat’ en dat is niet uit de lucht
gegrepen die naam. En toch, met rustig winterweer, lenteweer, zomerweer of
herfstweer maakt het seizoen me niet zoveel uit. Ieder jaargetijde kent zijn
speciale mooie stukken en gelegenheden om motor te rijden. De kou is vaak
niet zo erg, daar is op te kleden. Die vervelende neerslag echter, daar wordt
ik wel eens niet goed van. Als ik voor de zoveelste keer mijn motorspullen
druipend in de gang hang en, tegen beter weten in, hoop op een zonnige
volgende dag betwijfel ik weleens of motorrijden wel zo leuk is. Echter, een
uurtje later, warm en droog, zijn die gedachten vaak al weer vervlogen en
heb ik er al weer zin in.
De laatste Twin van het jaar ligt weer voor je klaar. Dit keer een gemeleerde
Twin met echt voor ieder wat wils. Reisverhalen die niet noodzakelijkerwijs
over motoren gaan, techniek en de superdikke Jaaragenda vol uitnodigingen
voor volgend jaar zijn maar een kleine greep uit wat je deze Twin te wachtten staat. Een lekker dik boekje dus om op de bank mee weg te kruipen
onder de Kerstboom en weg te mijmeren over de betere tijden om op de
brommer te zitten.
De laatste maanden had ik tussendoor wat sleuteltijd beschikbaar en de
jaren lange verwaarlozing van Olga is weer opgelost. Met vers gerepareerde spatbordjes, koppeling en stukjes bedrading is ze weer helemaal gelukkig. Dunja was tijdens het laatste sleutelweekeinde aan de beurt en nu wordt
het dus maar tijd om de rest van de (Duitse) dames in de schuur verwennen.
Volgend jaar gaat naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe belastingwetgeving voor Oldtimers in werking treden en dat zal dan voor sommige van
onze leden een aderlating zijn. Ik heb maar 1 fiets die echt belastingvrij is,
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de Ural M-72. De K-100 wordt een overgangsregeling en de rest is allemaal te jong. En dat terwijl ik alleen maar oud spul heb eigenlijk. Voor de
motorrijders zal de klap nog enigzins meevallen denk ik. Met de kwarttarief
regeling die voorgesteld is blijft de schade wellicht beperkt tot een tientje of
4-5 per motor. Tenminste, als je bereid bent om je oudje drie maanden per
jaar in de stal te zetten, en dat net in de leukste maanden van het jaar om te
spelen met een zijspan. Ach, we zullen het wel weer zien. Een ding is zeker, in
Nederland wonen en werken wordt niet goedkoper.
In deze Twin ook deel 1 van een setje met aankooptips voor beginnende
Russenrijders, het volgende deel of delen komen volgend jaar aan de beurt.
Weet je in ieder geval weer een extra reden om een jaartje lid te blijven van
de club, als je er tenminste nog niet genoeg bedacht had.
Vergeet ook niet dat we in 2014 GEEN papieren nieuwsbrieven meer gaan
versturen en slechts de Russian Twin op papier verspreiden. De nieuwsmeldingen van de club gaan dan enkel via de digitale nieuwsbrief lopen. Meld je
aan, als je dat nog niet gedaan hebt tenminste.
Rest ons dit keer niets anders dan de welgemeende wens aan allemaal voor
Prettige Feestdagen en een goed uiteinde van het jaar in te gaan. Laten we
hopen dat we volgend jaar allemaal weer kunnen genieten van een mooi
motorjaar.

De redactie
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Waterkoud in Wateren
(ZPTT 2013)

Twee jaar geleden hadden we al eens het plan opgevat om samen op te rijden naar de ZPTT (Zandpaden Toer Tocht). Wij (Iwan Wilms en ik) zijn immers
streekgenoten van elkaar en moeten min of meer dezelfde route afleggen om
in Wateren te komen. Dit jaar ging het er echt van komen. Een paar weken
voor het treffen hadden we al even contact met elkaar gehad en ook Iwan
leek het een goed idee om via de oude Zuiderzeeplaatsjes en Hanzesteden
richting Drenthe te rijden. Een paar dagen ervoor spraken we af om elkaar
te ontmoeten bij het spoor in Baarn. Rond 11 uur reed ik gepakt en gezakt
de parkeerplaats van De Generaal op. Iwan en zijn maat Ben waren er al en
na een bak koffie met appeltaart vertrokken we richting De Blauwe Lantaarn
in Wateren. Een plek die al eens eerder op de agenda had gestaan en waar
ook de UDCN eens een najaarstreffen heeft gehad. Een plek in een omgeving waar je heerlijk van het verharde af kunt en heerlijk kunt ploeteren door
zand, modder en bagger!
Onderweg bij Harderwijk moest Iwan nog wat sleutelen aan de Zündapp
omdat de koppelingskabel het begaf. Daarna reden we verder om door het
mooie stadje Kampen heen, richting het pontje bij Genemuiden te komen. Na
Zwartsluis zijn we langs de Drentsche Hoofdvaart komen te rijden. In de buurt
van Uffelte hebben we een lekkere uitsmijter gegeten. Hierna was het nog
maar een klein stukje naar Wateren.
Toen we daar tegen vijven aankwamen viel het ons op dat er nog niet zoveel
mensen waren. Edgar, de man van de MZCH en sinds een aantal jaren het
kloppend hart achter de ZPTT, kwam ons verwelkomen en meldde dat er
flink wat minder aanmeldingen waren dan de jaren ervoor. Een ander punt,
waarvan Edgar via de mail en foto’s al eerder melding had gemaakt, betrof
de route van de ZPTT. Een groot aantal paden en mooie zandwegen waren
kort voor ons treffen door de wegbeheerder voorzien van verbodsborden.
Noodgedwongen had Edgar de route moeten aanpassen en had hij zijn best
gedaan om nieuwe weggetjes in het bos te vinden. Hij beloofde ons een
mooie rit die niet zou onderdoen voor de ritten uit voorgaande jaren.
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Wij zetten onze tentjes op en inmiddels begon het al aardig donker te worden. In de tent werd het vertrouwde houtkacheltje opgestookt en al gauw
was het er heerlijk warm. Iwan bereidde voor ons zijn befaamde kampmaaltijd met groenten, chorizo en couscous. Wij lieten het ons smaken. Ondertussen kwamen er steeds meer treffengangers aan. Het geluid van tweetakten
voerde echter de boventoon. De rest van de avond verliep zoals op menig
ander treffen. Ik hoef hier verder niet over uit te weiden! Buiten was het
inmiddels aardig afgekoeld en laat op de avond rolde ik mijn warme winterslaapzakje in.
De volgende dag stond de toertocht op het programma. Het zonnetje schijnt
heerlijk. In de loop van de ochtend zijn er flink wat tweetakten gearriveerd,
maar ook de leden van legermotoren.nl met hun Zündapps en BMW’s waren
op het treffen afgekomen. Het aantal UDCN-ers was bedroevend laag. Welgeteld alles tezamen 5 leden: Rob en Arno Bouwman, Iwan, Ben en ondergetekende. Drie Dneprs en één Chang telde ik tijdens de rit. Waar zijn de tijden
gebleven dat wij hierheen kwamen om de MZ-tjes uit de porrie te halen? (Om
vervolgens zelf in de drek vast te komen zitten).
Om 12 uur ging de rit van start en toen we de camping afreden doken we
meteen een flink aantal modderplassen in. Mijn bakkeniste had gelijk haar
vuurdoop en zat na de eerste plas helemaal onder de derrie. Brede grijnzen
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kwamen weer op
onze smoelwerken
te staan! Zo ging het
een uurtje door tot
we bij een geoogst
maïsveld aankwamen. Hier was een
snertstop en Edgar
had met de boer
geregeld dat we op
het terrein onbezonnen met onze
voertuigen mochten
crossen. Hier moest
menigeen uit de
drek gehaald, geduwd of gesleept worden! Na de erwtensoep en koffie
gingen we weer verder. Een aantal keren had mijn Changetje het moeilijk
met de grote hoeveelheid vocht die ze tijdens de rit te verstouwen kreeg. Na
de laatste plas liep ze nog maar op één poot. Het laatste stukje heb ik over
het asfalt gereden. Gelukkig verdween het vocht (waarschijnlijk uit de bougiedoppen) door de warmte en al snel reed ze weer normaal. Edgar had zijn
best weer gedaan
en hoewel de rit
iets korter was dan
andere jaren was het
beslist niet minder
mooi. Rond vieren
waren we weer terug
op de camping. Hier
werd een heerlijk
stamppottenbuffet klaargemaakt.
We aten die avond
boerenkool en zuurkool met jus en een
9
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heerlijke rookworst. De rest van de avond verliep weer net zoals ik hierboven
al beschreven heb.
De volgende ochtend begon asgrauw en rond tienen hadden wij onze spulletjes alweer opgepakt om richting het westen te rijden. We zouden bij
Zwartsluis weer het pontje naar Genemuiden nemen, maar helaas is deze op
zondag in deze periode niet in de vaart. Dit had ik twee jaar geleden ook al
eens met Henk en Cock op de terugweg meegemaakt. Hier was echter niets
van blijven hangen totdat ik het straatje naar de pont op reed. Het betekende een kleine omweg via Zwolle. Na Kampen vervolgden wij de route zoals
we hem ook op de heenweg hadden gereden. Na een lunchstop in Putten
reden we verder richting Uithoorn. Hier splitsten onze wegen zich.
Het was weer een mooi treffen!
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Gespot !!

door: Rob Maier
Hallo Rob,
Deze Ural stond voor de melkfabriek waar wij aan het werk waren. Deze
kwam ik nog tegen in “de oude doos”.
In 2006 gespot in Penza Rusland.
Of hij van een
werknemer, ingehuurde monteur of
lokale boer was
kan ik je helaas
niet vertellen.
Wel zie ik daar
regelmatig dergelijke motoren
welke werkelijk overal voor
gebruikt worden.
Aan de duozit te
zien kan moederde-vrouw gewoon achterop, en aan de kaalgeschuurde opstap van het
zijspan en rand van het bakje te zien wordt deze ook regelmatig gebruikt.
Comfort wordt weinig aandacht aan besteedt; heeft ook weinig zin met de
daar enorm slechte wegen met veel kuilen en gaten.
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Vies worden doet
ie toch wel; onof off-raod is een
niet al te groot
verschil in die
contrijen.
Het voertuig was
wellicht al redelijk op leeftijd;
gezien de roestgaten in bak en
achterspatbord.
Zal er in mijn
toekomstige trips
eens extra op Dneprs letten voor je !
Mvg,
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Er komt een dag, dan wil je er een.
Tips voor beginnende Rusrijders

Je bent motorrijder en dacht dat je alles al gedaan had, maar dan, op een
gegeven moment is het moment er. Eens besef je, ik wil een echte motor, de
geestelijke rijpheid en volwassenheid zijn er, de leeftijd vaak ook, je bent er
klaar voor!! Ja, dan heb je een aantal keuzes. Je kunt jezelf aansluiten bij de
joe-es-ofeee liefhebbers, je kunt een vurige Italiaan adopteren met al haar
grilligheden, de midlifecrisis aangaan met een avontuurlijke Duitse Allroad, je
kunt hardcore Engels voor het heerlijke ongemak of ...
Of je komt tot bezinning en besluit om met de zuurverdiende spaarcentjes
eens een stukje Oostblok aan te schaffen. Is dat laatste het geval dan zit je
goed, was je hiervoor al in extase, helaas.
Hoe begint dat nu een geschikte Oostblok-Dame (of Heer) selecteren, en
nee ik praat dan niet over de datingsites of contactadvertenties maar over
motorfietsen natuurlijk. Je hebt natuurlijk de basiskeuze, kies ik voor een
zware shag rokende tweetakt of een schone (Aheumm) viertakt. Natuurlijk ga
je voor de viertakt want roken is in dit land al jaren verboden in de Openbare Ruimte. Verder ga ik hier geen voorkeuren uitspreken voor Ural, Dnepr of
Chiang Jiang (want zo’n Chinees hoort er eigenlijk ook wel bij vinden we zo).
Ok, die viertakt moet er komen maar dan. Gaan we Ural, Dnepr, Chiang
Jiang, Kopklepper, Zijklepper, Solo, Span of wordt het (ws.) een Bitsa. Veel
Russen die tegenwoordig te koop aangeboden worden zien er ongelooflijk origineel uit, Wat zegt, elke Rus is origineel, meestal zie je geen twee
dezelfde! Maar is het wel zo origineel allemaal. Moeilijk te beoordelen voor
de beginner.
Van Internet en motorvrienden hoef je ook niet wijzer te worden want, of elke
Rus is kapot of gaat dit, of hij heeft de Tweede wereldoorlog nog meegemaakt. Ik hoor ieder jaar wel een aantal keer het verhaal over de Russische
motorfiets uit de Tweede wereldoorlog die men goedkoop kan aanschaffen en of dit wat is. Nou, meestal hebben ze de laatste Golfoorlog nog niet
13
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eens meegemaakt laat staan dat ze ouder zijn. Een van de sterke en zwakke
punten van een Rus is nl. de vormgeving. Hoe ontroerend ouderwets e.e.a.
er ook uit moge zien, vergis je niet, het kan zo maar slechts een paar jaar
oud zijn. De kennissen weten het meestal uit de derde hand nog beter dan
de oorspronkelijke fabrikanten dus die zijn ook al niet te vertrouwen. Omdat
de basismodules (blok, voorvork, tank, versnellingsbak, zijspannen voor een
groot deel uitwisselbaar zijn is de kans groot dat je fraaie originele Rus een
al dan niet vakkundig verbouwd exemplaar is. Je wilt niet weten wat er aangeboden wordt in de wereld. Vooral oudere fietsen op Oostblok kenteken
kunnen verrassend zijn qua opbouw. Behalve de opbouw kunnen we het dan
ook nog eens gaan hebben over de binnenkant van zo’n ding, daar kom je
ook de fraaiste stukken huisvlijt tegen.
Uit mijn eigen voorbeelden; Ik heb Een Ural M-72 die bij demontage bleek
te bezitten over een in elkaar gelastte drijfstang. en niet netjes hoor, gewoon
vastgescheten. Gekke is dat het ding ook nog eens prima liep. Dezelfde
M-72 had balhoofdlagers gemaakt van een rond schijfje hout met een groot
gat erin, met een flinke puist vet in elkaar geslingerd. Ander voorbeeld; een
andere M-72 die ik ophaalde had 1 carburateur (Polski Fiat) midden boven
de versnellingsbak en een zelf gemaakt u-vormig inlaatspruitstuk. Omdat het
een beetje krap was had men de originele opbouw van de v-bak afgeslagen
met een moker. Het ding liep er nog best aardig op ook. Helaas nooit foto’s
bewaard hiervan.
Zo zie je, het is niet alles roest wat er blinkt aan een Rus. Hoe maak je nu
een verantwoorde keuze in het aanbod en val je niet meteen in een diepe
kuil. Lees je in, een goed voorbeeld van documentatie is het Duitse boek ‘Mit
Hammer und Schlussel’ door Tom van Endert, ISBN 978-33936600-45-2,
moeilijk te vinden in de boekhandel maar eenvoudig via Internet een digitaal
exemplaar van op te snorren. Dit geeft al een heel aardige blik op de Russische ontwikkeling. Een stukje boekwerk wat in je kast niet mag ontbreken.
Verder natuurlijk niet te missen, de steunpunten van de UDCN en natuurlijk
de leden ervan. Hier zitten ware experts tussen die maar al te graag bereid
zijn te helpen, als je het tenminste een beetje lief vraagt (tip, goede Single
14

Malt doet wonderen bij sommigen) en
natuurlijk het alomvattende Internet,
maar pas op, daar staat ook heel
veel onzin. Even wat hoofdzaken die
je ook al leek wel kunt onderscheiden.
Je kunt dan in ieder geval iets beter
voorbereid gaan zoeken. Ik focus me
hier alleen op de viertakten omdat ik
de broodnodige kennis op tweetakt
gebied gewoon niet heb.
Verschillen Ural, Dnepr en Chiang
Jiang.
Over de historie van de drie merken
ga ik niet uitwijden, die kun je wel
ergens anders lezen en vinden. Van
alle drie de merken zijn er zowel
kopkleppers als zijkleppers geleverd. Dnepr wordt helaas niet meer nieuw
gemaakt, de fabrikant uit Kiev heeft al jaren geleden de handdoek in de
ring gegooid en alhoewel er af en toe iets nieuws gemaakt lijkt te worden
zijn dat geen officiele modellen meer. Ural is nog steeds alive en kicking,
alhoewel de schaalgrootte tov de toptijd wel behoorlijk verminderd is worden ze nog steeds nieuw gemaakt en verkocht. Van de Chiang Jiang zijn we
eigenlijk bijna enkel de zijkleppers gewend in Nederland alhoewel de laatste
jaren ook kopkleppers worden gemaakt in de fabrieken.
Wil je nieuw dan wordt het dus een Chinees of een Ural. Maar waarom
nieuw als er zoveel tweedehands rond slingert waar best leuke dingen van
te maken zijn. Je eerste Rus kan eigenlijk maar beter een goedkoop fietsje
zijn. Misschien bevalt het helemaal niet en kom dan maar eens van zo’n nieuw
ding af, daarnaast 12 duizend (of meer) euro wegleggen voor een Russisch
span kan ook niet iedereen want dat kostten ze tegenwoordig nieuw. Wil je
toch nieuw, dan is het goede nieuws wel dat de kwaliteit behoorlijk verbeterd
is t.o.v. de oudjes maar ja voor die prijs mag dat ook wel.
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Waar let je op bij aanschaf, let op, deze tips zijn verre van compleet en
vooral bedoeld om je op weg te helpen.
Historie.
Wat weet je van de aangeboden fiets. Beter een oude bekende fiets dan een
nieuwe onbekende. Binnen de club en op Internet worden geregeld motoren
aangeboden waarvan de geschiedenis gemakkelijk te achterhalen is. Soms
zegt dat iets over de motor, soms kan de oude eigenaar ook echt wel goed
aangeven waarom het ding weggaat. Bij import en handel is de kans op een
goede voorhistorie natuurlijk een stukje kleiner. Let ook vooral niet op het
merk, Ural en Dnepr worden op alle manieren door elkaar en met elkaar
gebruikt en dat merk zegt helaas vaak niets over de aangeboden motor,
zeker bij gelegenheidsaanbieders. Kijk goed naar de foto’s in dit artikel en
bepaal zelf je keuze daarin. Voorkeur heeft natuurljk een fiets met kenteken,
dat scheelt weer een heleboel. Lukt dat niet probeer dan in ieder geval uit
te zoeken of de motor in Europa op kenteken gestaan heeft. Ja ook Polen,
Letland en Litouwen horen daar inmiddels bij en daar komen veel spullen
vandaan. Met een registratie uit die landen is het op kenteken zetten een
peuleschil. Bij vragen hierover kun je het beste met de RDW bellen, die kennen de actuele regels als het goed is. Vraag dan meteen naar een keurmeester aan de telefoon, die weten het tenminste, de telefoonmiep vaak niet.
Motorblok, Zijkleppers of kopkleppers
Wat wil je, een kopklepper of een zijklepper en wat voor een dan ? Eigenlijk
praten we altijd over boxermotoren bij de Russen, er zijn maar heel weinig
uitzonderingen op dat thema te vinden in het wild. De zijkleppers hebben de
meeste charme. Over het algemeen zijn ze 750 cc groot, 23 pk of minder
aan boord en op 6 volt elektriek. De Chinezen hebben dit blok gemodificeerd met startmotoren, 12 volt en de verdelerkap aan de zijkant van het
blok. daar zie je meteen al het verschil tussen de Russen en Chinezen. In het
blok naald/rollagers op de drijfstangen (geperste krukas) en slingerschijven
voor de filtering van de olie. Meestal hebben ze een total loss carterventilatie maar soms ook een terugvoer naar het luchtfilter.
16

Naast zijklepper kom je vnl. de kopkleppers tegen. Hierin is het bij Dnepr
gemakkelijk. In principe altijd 650 cc. groot. Aluminium (met stalen cilinderbussen) cilinders en kleppendeksels van aluminium legering. Kleppendeksels
hebben vijf strepen (oude generatie) of twee strepen (nieuwere generatie),
ze zijn rechthoekig en eenvoudig te herkennen. 6 volt en 12 volt modellen

Dnepr Zijklepper

Ural Zijklepper

Dnepr Kopklepper

Ural 650 CC Kopklepper motor (late uitvoering)

Chiang Jiang Zijklepper

Ural 750

komen voor. In het blok bevinden zich een sterke oliepomp en het blok is
uitgerust met glijlagers op de drijfstangen. De meeste Dneprs hebben een
carterontluchting terug het luchtfilter in.
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Bij de Ural is het iets moeilijker, deze kan 650 of 750 cc. groot zijn. Het 650
cc blok kan met of zonder oliefilter zijn uitgerust en in 6 of 12 volt uitvoering
zijn geleverd.De oliepomp is wat kleiner en omdat de drijfstanglagers naald/
rollagers zijn is dit ook iets minder kritiek. Het is te herkennen aan wat netter
afgewerkt gietwerk, gietijzeren cilinders en elliptische kleppendeksel.
De 750 is te herkennen aan rechthoekige kleppendeksels die wel wat op een
liggende 8 lijken. De 750 cc blokken zijn van de latere generaties, na 2000
in ieder geval. Deze late blokken zijn vaak ook voorzien van een startmotor
alhoewel die ook op de laatste 650 modellen te leveren was.
Frame
Ja, weer zo’n puntje. Zo’n beetje alles is mogelijk. In hoofdlijnen zijn de grote
verschillen aan te duiden. Een frame met plunjervering aan de achterkant
is van een zijklepper afkomstig en dan wel van een Chinees of Ural. Beiden
maken gebruik van dezelfde hoekige stijl spatborden. Bij een Dnepr is het
allemaal wat ronder. Heb je normale schokbrekers achter dan zijn er meer
mogelijkheden. Is het achterframe recht en loopt het door rond het achterspatbord dan is het bijna zeker een Uralframe. Stopt het frame bij de
schokbrekers dan is het een Dnepr. De Dnepr zijkleppers hebben over het
algemeen dezelfde framebouw als de kopkleppers. In het algemeen kun je
zeggen dat als de achtervork buiten het frame loopt je praat over een Uralframe, anders is het een Dneprframe. Er is nog veel meer te vertellen over
frames (wel of niet ingelaste driehoekjes bv.) maar dat doen we in een later
stuk wel weer. Voor het begin is dat niet zo interessant. In het totale beeld
zijn de zijkleppers zeker de mooisten, ze hebben een mooie totaallijn.
Versnellingsbak
Ook hier zijn er meerdere mogelijkheden. Ten eerste natuurlijk het grootste
verschil, versnellingsbakken met of zonder achteruit. Niet alle bakken hebben
een achteruit maar ze komen wel vaak voor. Laat je niet misleiden door de
handle aan de rechterkant, dit kan een achteruit zijn maar het kan ook een
handverstelling voor de versnellingsbak zijn. De oude zijkleppers zijn over het
algemeen niet uitgerust met een achteruit tenzij ze een militair verleden heb18

ben. Solomotoren hebben meestal geen achteruit alhoewel het natuurlijk kan
zijn dat het eerst een span was of dat er een bak met achteruit is ingebouwd
omdat die beschikbaar was (Zoals eerder verteld past het modulair allemaal
een op een op elkaar).
Verder zijn de bakken op te delen in oude en nieuwe versnellingsbakken.
Dnepr en Ural (en Chiang Jiang) hebben lang het type versnellingsbak
gebruikt waarbij de schakelpook te stellen was d.m.v. twee bouten achter de
pook. Hiermee kun je slecht schakelende versnellingsbakken soms nog goed
krijgen, vaak is het helaas versleten werk waardoor ze slecht gaan schakelen. De oude generatie bakken kan met achteruit of zonder achteruit worden gevonden en is te herkennen aan de plaats van het luchtfilter. Dit staat
gemonteerd op een schuine flens op het versnellingsbakhuis.
De latere Ural bak leek nog veel op dit model maar heeft het luchtfilter recht
liggend bovenop de bak, wel is het nog steeds een ronde schijf die op de
bak ligt, ook deze bakken kunnen worden gevonden met of zonder achteruit.
De laatste modellen versnellingsbakken van Ural lijken meer op de bakken
zoals gebruikt bij Dneprs. Een ovaal liggend luchtfilter bovenop de bak. Het
schakelmechanise zit aan de rechterzijkant achter een dekseltje en is te vergelijken met een pizzapunt met uitsparingen voor de schakelvorken.
Dnepr versnellingsbakken werden al snel eigenwijs. Er wordt een ander
mechanisme gebruikt met een schakelplaat die onder de tandwielen in de
bak ligt, vaak hebben deze versnellingsbakken ook een half-automatische
koppeling waarbij je met het schakelpedaal direct ook de koppeling induwt.
Erg handig tijdens het rijden maar niet echt geschikt als vervanging van de
echte koppeling. Het ding moet wel goed afgesteld staan om lekker te werken. Veel mensen demonteren het dan ook omdat het toch niet werkt terwijl
ze eigenlijk gewoon een keertje moeten afstellen. De luchtfilters zijn liggende
bussen waar links en rechts de carburateurs op aangesloten worden. De Dneprbakken zijn wat langer van bouwvorm dan Uralbakken waardoor het niet
altijd lukt een Dnepr-bak in een Uralframe te passen. Alleen de oude Uralframes zijn lang genoeg om dit probleemloos te kunnen.
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M-72 versnellingsbak, Vaak
veel slijtage in de
versnellingsbakken intern.
Overbrenging schakelpook via
hendel. Geen achteruit

Ural Kopkleppers oude model.
Vaak geen achteruit. Direct
aansturing versnellingsbak.
Stelmogelijkheid aan
achterkant bak. Schuin verloop
voor oliebad luchtfilter

Ural kopkleppers nieuwer
model. Rechte aansluiting
luchtilter. Achteruit en nog
steeds stelmogelijkheden op de
bak

Ural kopkleppers Laatste
modellen. Opbouw gelijk aan
Dneprbakken. Ruimte voor
startmotor in huis vlakke
bovenkant bak ivm aangepast
luchtfilterhuis. Geen
stelmogelijkheden op de bak

Dnepr Versnellingsbak. Geen
uitwendige stelmogelijkheden.
Halfautomatische
koppelingsbediening Meestal
voorzien van achteruit
versnelling muv solo-modellen.
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Over het algemeen geven Dnepr versnellingsbakken minder schakelproblemen dan Ural bakken, echter de materiaalkwaliteit van de latere Dneprs is
niet echt fantastisch te noemen. Alle versnellingsbakken zijn uitgerust met een
kickstarter, de werking is behoorlijk verschillend. Bij oude modellen en Ural
trap je met de kickstarter het blok max. 1 keer rond. Het trapt wel lekker
licht maar maakt het starten niet altijd gemakkelijker. Dnepr versnellingsbakken gooien het blok per trap een aantal slagen rond, dit maakt het starten
vaak eenvoudiger.
In alle bakken kunnen verschillende tandwielverhoudingen beschikbaar zijn,
dit is echter iets waar je bij je aankoop nog niet mee geconfronteerd zult
worden (meestal dan toch) dus daar hebben we het in dit stuk maar niet over.
Zo, deel een zit er voor dit jaar even op. volgend jaar gaan we verder met
aankooptips aangaande de electriciteit, de aandrijflijn, zijspanbakken, carosserie etc. Je ziet het, er zijn nog genoeg onderwerpen te behandelen voorlopig.
			
Succes !!
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Old soldiers never die.
They just fade away.
door: Pieter Lettinga

In de herfstvakantie was ik weer in Oekraïne. In de grotere steden zie je de
laatste jaren zelden meer een Dnepr rijden. Op het platteland kom ik ze nog
wel eens tegen. Ik heb gelogeerd in een dorp onder de rook van Chernigov
bij Valentyna, een vrouw van in de zestig. Zij verzorgt een arbeidsongeschikte zoon van dertig en een aangelopen weesjongetje van twaalf.
Op het erf van het huisje trof ik een Dnepr aan. Maar de kans dat hij ooit
nog weer in rijdende staat wordt gebracht, leek mij klein. De zoon heeft een
viertaktbrommertje van onbekende herkomst.
Op dat ding heeft hij mij de omgeving laten zien. Op de volgende pagina
de foto’s.

Pieter
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Andermaal ethanol
door: Ben Geutskens
Aanleiding
Toen ik eind augustus bij een handelaar in oldtimer auto’s was, viel het me
op dat er pallets vol met blauwe jerrycans Aspen 4 benzine stonden. Een
van de medewerkers vertelde mij dat van alle auto’s die binnenkwamen
de benzine werd afgetapt, waarna het systeem doorgespoeld en de tank
gedeeltelijk gevuld werd met Aspen 4 benzine. Toen ik opmerkte dat er toch
nog wel benzine in Nederland verkrijgbaar is die ethanolvrij is, zei hij mij dat
de oliemaatschappijen verplicht zijn om bio-ethanol aan de benzine toe te
voegen. (Ethanol is de alcohol die ook wijn, bier en sterke drank zit.) Zoals
bekend verondersteld, is ethanol hygroscopisch (wateraantrekkend) waardoor
er schade kan ontstaan aan o.a. rubber, zink, aluminium, koper en messing
onderdelen. Tank coatings kunnen loslaten.
Wat nu?
Ik besloot om weer eens de website van de FEHAC te raadplegen. Daarop
vond ik het recente bericht van 11 augustus 2013 met de titel: Benzine E10
en het brandstofsysteem van klassieke voertuigen.
Het artikel geeft veel nuttige informatie en sluit af met:
Voor langdurige opslag van het voertuig en bij gebruik van het voertuig is nu
het advies om alcoholvrije benzine te gebruiken. Op dit moment zijn dat Shell
V-power , BP Ultimate en de meeste Super Plus 98 benzines (zoals van Q8,
Gulf en Texaco). Zie http://fehac.nl/search-results/?s=ethanol&trigger=nxss
earch&nxsredirecttosearch=true
De benzinemaatschappijen.
Ik heb navraag gedaan bij de vermelde benzinemaatschappijen en de resultaten zijn als volgt:
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•

•
•

•

•

Shell V-Power is ethanolvrij. Shell laat weten: De toevoeging van
ethanol wordt door de Europese Unie opgelegd, en geldt voor
alle petroleummaatschappijen in alle landen, en in principe voor
alle brandstoffen. De opgelegde concentratie is 5,75 %. Er MAG
meer gedoseerd worden, zoals b.v. de E10 in Frankrijk, maar dit is
niet opgelegd. De enige uitzonderingen op deze regel zijn de
zogenaamde premium fuels, op voorwaarde dat de maatschappij
in het land van toepassing een bepaald quotum (marktvolume) haalt
met de "gewone" brandstoffen. Voor Shell is dat het geval in BE en
NL : daar is de V-power bio-ethanol vrij, maar b.v. NIET de V-power
in Frankrijk.
Q8 Super Plus 98 is ethanolvrij.
Gulf verwijst voor Gulf Super Plus 98 naar het specificatieblad dat
maximaal 5% ethanol aangeeft. Wat het werkelijke percentage is
wordt niet vermeld. Zie http://www.gulf.nl/fileadmin/user_upload/
sheets/fuel/2301_Gulf_Superplus_98_ongelood.pdf.
Aan Texaco Euro 98 en Texaco Euro Plus 98 is geen ethanol toege
voegd. De leverancier laat weten: Texaco voegt geen ethanol toe
in onze Euro 98 of Euro plus 98. Op bepaalde locaties zit in onze
Euro 95/95XL wel ethanol, maar dit is ook afhankelijk van de laad
plaats.
BP Ultimate 98 is in principe ethanolvrij. BP garandeert echter, dat
het percentage ethanol niet meer is dan 0,5%.

De informatie die de FEHAC verstrekt is in principe juist, maar bij Gulf Super
Plus 98 kan een vraagteken worden gezet. De oldtimerhandelaar had gelijk
om Aspen te gebruiken, maar niet omdat daarin geen ethanol zit, maar
omdat het gomvorming tegengaat en niet veroudert.
Aspen 4 benzine
De website van Aspen geeft veel informatie, zie
http://www.aspen-benelux.nl/nl-nl/producten/aspen4.aspx
Uiteraard adviseert Aspen Aspen benzine (net zoals WC eend WC eend
adviseert),
25
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maar de volgende zaken trekken onze aandacht:
•
•
•
•
•
•
•

De benzine is nagenoeg reukloos.
Het is jarenlang houdbaar.
De uitlaatgassen zijn minder giftig
Het bevat bijna geen kankerverwekkende en andere schadelijke 		
stoffen, zoals zwavel en tolueen.
Het bevat minder dan 10 componenten tegenover andere benzines 		
die meer dan 200 componenten bevatten.
Het bevat geen ethanol.
Er vindt geen gomvorming plaats.

Wel is Aspen duurder dan gewone benzine; het kost ca €3.- per liter plus de
kosten van de jerrycan. Zo betaal je voor een jerrycan met 5 liter benzine
bijna €20.- Verder gaan vaak rubber- en kurkpakkingen lekken, omdat die
in Aspen minder opzwellen dan in benzines met veel aromatische (cyclische)
verbindingen, waarvan het gehalte bij Aspen 0,1% is en bij ‘normale’ benzine
35%. Bij mij gingen kurkpakkingen spontaan lekken met Aspen en trokken
direct weer dicht met Shell V-Power. Voor ons zijn vooral de lange houdbaarheid, het ontbreken van ethanol en het uitblijven van gomvorming belangrijk.
Mijn ervaringen
In mijn Nimbus-C van 1934 heb ik Aspen uitgeprobeerd, omdat een deel
van de coating van de tank had losgelaten in ‘normale’ benzine. De motor
accelereerde met Aspen minder goed en de kurkpakkingen gingen spontaan
lekken. Ik heb de Aspen weer vervangen door Shell V-Power, waarna de lekkage weer stopte. Misschien doe ik er van de winter weer Aspen in en pak
de lekkages aan. Omdat ik veel en ook wel lange afstanden met deze motor
rijd, is het rijden op Aspen toch een bezwaar.
Mijn Solexen en aggregaat willen na de winter vaak slecht starten, in het
bijzonder door gomvorming. Daarin gebruik ik nu Aspen. De motortjes lopen
goed en er lekt niets. Ik heb er voor gekozen om de viertakt benzine Aspen
4 zelf te mengen met 2T olie, omdat verschillende motortjes een andere
26

mengverhouding vereisen. Mijn Neracar van 1922 heb ik overgezet op Aspen
4 (mengsmering) maar omdat ik geen last van gomvorming heb, kan ik best
weer teruggaan naar Shell V-Power, zolang deze ethanolvrij is.
Met mijn Triumph van 1967, mijn TWN van 1940 en VW kever van 1952
heb ik geen problemen; ik blijf gewoon een ethanolvrije benzine gebruiken
zolang de voorraad strekt.
Over het algemeen zijn er geen problemen wanneer men de motorfiets laat
overwinteren met niet al te veel benzine in de tank en er in het voorjaar,
voordat er gereden wordt, verse benzine wordt bijgevuld. Het beste kan de
motor worden weggezet met lege carburateur. De benzine in de tank voorkomt het uitdrogen en later gaan lekken van de benzinekraan.
Conclusie
Wanneer we een benzine als Aspen gebruiken (er zijn ook andere merken),
dat veel wordt toegepast in land-, bos- en tuinbouwmachines, moeten we ons
afvragen welk probleem we daarmee willen oplossen, dat van het aantasten van de materialen door ethanol en het daardoor aangetrokken water,
of veroudering van de benzine en gomvorming. In het eerste geval volstaat
ethanolvrije benzine, in het laatste zullen we moeten overgaan op een alternatieve benzine zoals Aspen. Ons medelid Willem Pol beweert altijd (over
‘normale’ benzine): Na drie maanden is die alleen nog maar geschikt om mee
schoon te maken.
Bovenstaande verhandeling is niet volledig en uitputtend en wellicht is niet
iedereen het met mijn conclusies eens.
Daarom hoor ik graag reacties van andere leden, in het bijzonder van hen
die ervaring met ethanolbeschermende toevoegingen hebben.

				
				

Ben Geutskens

b.geutskens@hccnet.nl
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Ural innoveert: model 2014.
door: Frans de Wit

Er zijn twee mogelijkheden: of vrijwel niemand in Nederland koopt een nieuwe Ural, of we bereiken die mensen niet, als club zijnde. Binnen het bestuur is
daar wel eens discussie over, en wij neigen ernaar voor de eerste mogelijkheid te kiezen. Met een paar honderd leden, verspreid over het hele land,
zou een splinternieuwe motor toch een keer moeten opvallen.
Om met een Russische motor zijspan te rijden moet je blijkbaar een bepaald
type rijder zijn, en in ons land zijn dat niet de mensen die 12.000eu neertellen voor een nieuwe fiets, als er ook een tweedehands voor een tiende van
dat bedrag voor handen is. En nog steeds één van de charmes van deze
motoren is dat de techniek te behappen is en je veel zelf kunt doen.
Sinds er Amerikaans geld in het overblijfsel van de Uralfabrieken is gepompt,
is de Ural ook populairder in Amerika geworden. We kunnen rustig stellen
dat het merendeel van de modellen voor de Amerikaanse markt zijn. Ook
daar worden eisen aan de betrouwbaarheid gesteld. Dus werden een flink
aantal onderdelen uit het buitenland betrokken, ondanks de hoge invoerheffingen die Rusland hier oplegt. Versnellingsbak, remmen, carburateurs.
Maar daar bleef het niet bij. Er wordt nog steeds vernieuwd. Op de Sydney
International Motorcycle Expo die van 15 – 17 november werd gehouden,
was het eerste Uralmodel voor 2014 te zien. ‘Ural of Oz’, de Australische
importeurs van Ural, hadden net als in 2008 kans gezien net op tijd voor de
beurs een machine binnen te krijgen. J.D., van de RMOA, de Russian Motorcycle Owners Association uit Australie, was erbij en maakte foto’s voor de
website van de Cossack Owners; b’Cozz.
Op die foto’s zijn de nieuwste snufjes voor de Ural te zien: Brembo remschijven voor, achter en op het zijspanwiel, een afsluitbare kofferbak voor het
span, een eenvoudig te wisselen oliefilter en nog zowat zaken, maar de klap
op de vuurpijl is de nieuwe elektronische brandstofinjectie! Weg met die
ouderwetse carburateurs, nooit meer afstellen, alles elektrisch! Nou ja, zolang
alles goed gaat en je stroom hebt, natuurlijk. Hier alvast een blik op de toe28

komst, en als je het groter en in kleur wilt zien ga je naar:
http://b-cozz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=360&start=0
De nieuwe machine is geel en voor de Australische markt, dus zit het span
aan de verkeerde kant, men rijdt er immers links, silly buggers!

Voorwiel met schijf en voorvork. Vraag me af of alle wielen nog uitwisselbaar zijn, het achterwiel heeft een heel andere naaf.
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Achterwiel met hele naaf en schijf. De aandrijving schijnt makkelijk te vervangen te zijn volgens J.D.

De afsluitbare kofferbak. Netjes!
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Het eenvoudig te wisselen oliefilter. Dat ze daar niet eerder op zijn gekomen!
Zou het uitwasbaar zijn? In de inzet de EBI-sensor op de uitlaat.

De stoere handrem. J.D. merkt hierbij op: “Ik zou en rubber aanbrengen op
het eerste stukje kabel, om te voorkomen dat er water in loopt.” Inderdaad,
dit is vragen om moeilijkheden.
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Het ‘pièce de resistance’: de elektronische brandstofinjectie! Of dit ook vragen om moeilijkheden is zal de toekomst moeten uitwijzen…

Team Ural Australië - Ural of Oz office manager Claire met Vicki en Jon
Taylor.
En nu eens zien wie zich
dit kan en wil veroorloven!

FdW.
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Van Nepal naar Nederland
met 13 Royal Enfields 500Efi
Vrijdag 23 april 2012
Van mijn collega partner krijg ik te horen dat de 90 woningen voor ons project en 3 maanden werk niet doorgaan, toevallig de zelfde avond lees ik op
het UDCN forum een help van Joost voor motortrails die een mechanic zoeken
voor een 75 dagen durende reis van Nepal naar Nederland met 13 nieuwe
Royal Enfields Efi. Wat een stom toeval en kan het zo zijn!
Ik vraag aan mijn dochter (8) terloops hoe zou je het vinden als papa voor 3
maanden naar Nepal gaat en via China, Tibet en bovenlangs alle -Stan landen naar huis toe gaat? Moet je doen leuk papa! Het zelfde antwoord van
mijn zoon (11) moet je doen papa leuk avontuur. Dus dan is mijn vrouw aan
de beurt alias Svetlana: hoe zou jij het vinden als ik……moet je doen echt
wat voor jou!!! Met deze toestemming schreef ik een reactie en de volgende
dag werd ik al gebeld en alles was snel geregeld. Ik had 1 week de tijd om
te vertrekken en alles te regelen en dat is heel veel werk!!
Wat een klus om alle zaken stop te zetten en voor een avontuur te gaan die
zijn weerga niet kent. Royal Enfield EFI klinkt er in mijn oren de hele dag, ik
moet informatie hebben! Ik bel & mail Verstegen de importeur in Nederland.
Help! 1 dag voordat ik vertrek komt er een dikke enveloppe door de bus
joepie dacht ik nog….Alleen een promo folder, shit….. en gooi de lege enveloppe kwaad in de papierbak.
Een paar dagen later neem je dan afscheid van je gezin en het vliegtuig
naar Nepal via 3 andere bestemmingen en met al het oponthoud duurt het in
totaal 24 uur als Westerling met haast om daar te komen. De groep van 15
personen zat er al meer dan een week en wilde graag op pad.
Zodra je het land inkomt, is er een heel andere wereld genaamd: Kathmandu
waar het verkeer links rijdt midden in Thamel centrum, heet vies en vuil en nog
veel meer dingen die je hele leven in de war sturen. Ontzettend leuk allemaal
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maar……. I have a job to do! 13 motoren naar huis toe krijgen! Tegen alle
verwachting in word ik opgehaald door iemand met een motortrails bordje.
Hij wil euro’s voordat ik in de taxi stap, ik geef hem er 10 want ik heb niets
anders, les nummer 1 denk ik bij mijzelf, je bent als Europeaan een target
met money, ook al denk ik daar zelf anders over. Nu woon ik zelf in een risico
gebied en kom er al snel achter dat het niet zoveel anders werkt… alleen
lokaler.
Ik moet allerlei zaken zien te regelen en ga uit van het slechtste scenario,
zoals gereedschap om de motoren mee te kunnen repareren. Een paar zaken
heb ik als echte mechanic natuurlijk wel meegenomen, een stroboscooplamp,
multimeter, drukmeter voor in de cilinderkop, voelermaten en kleine boutjes moertjes ringetjes elektrische klemmetjes en meer handige zaken als ty
wraps, slangklemmetjes, draadvijl metrische draad, siliconen slangen 6 en 8
mm om te hevelen en eventueel remolie te kunnen ontluchten, helaas moet ik
mijn schuifmaat op Schiphol al afstaan vanwege beveilingsproblemen. Ik zou
er wel iemand mee kunnen dood steken, eng ding zei ze nog, de trut!
Ik maak kennis met alle
reizigers in het hotel
en de motoren, en kan
dezelfde dag al wat
dingen verhelpen en
controleren zoals accu’s
die kapot zijn, want
morgen vertrekken we
al voor een proefrit en
ik moet natuurlijk mee
als lekke-banden-enproblemen-boy… maar
eerst slapen ! Er zijn een
heleboel onderdelen
besteld vanuit India en die liggen allemaal in een hok bij het hotel achter de
receptie en had de week ervoor thuis al met verbazing naar de bestellijst
gekeken: zoals 15 koppelingsets en 15 kettingen en tandwielen 15 koppa34

kingen. De fabrieksmechanic had deze voorraad aanbevolen, zoals later ook
zou blijken veel te veel, maar ja weet ik veel? Hoe slecht is een Royal Enfield?
Erg goed zal blijken!
De hele middag breng ik eerst in kaart wat ik allemaal heb gekregen en
inventariseer eerst alles op papier: 15 gaskabels, koppelingskabels, kop/
voet pakkingen, wiellagers, bougies, luchtfilters, 300 lampen, cilinders, kleppen, zuigers enz enz. kortom 6 kisten vol die ik ergens achterin Thamel heb
gekocht en met een drager naar huis heb laten brengen voor 100 roepie. 1
kist kostte na veel afdingen 1250 roepie De lol van mechanic zit er voor hem
vooral in dat je op plaatsen komt waar de gewone toerist niet komt. Tegelijkertijd begin ik ook aan mijn boekhouding, want het is hier dan wel spotgoedkoop maar moet wel alles verantwoorden. Door de lokale agent word ik
meegenomen om gereedschap te kopen want ik kan het nergens vinden, het is
een heel stuk lopen en er moet eerst nog geld gewisseld worden 25.000 roepie denk ik nodig te hebben. Ik kom in een soort autowinkel waar ik eindelijk
kan kopen wat ik denk nodig te hebben en mag ook nog in de man zijn eigen
gereedschapstas kijken voor wat ik echt nodig heb zoals een kettingpons,
bandenlichters, bandenplakkers, ijzerzaag, doppenset, schroevendraaiers
en niet te vergeten hoe ga je dat meenemen achterop een motor als je mee
moet als mechanic zonder volgauto. Tevens koop ik een dikke viltstift en geef
alle motoren een nummer voor mijn logboek bovenop de uitlaat beugel en
niet te zien voor de leek. Ik gebruik de laatste 3 nummers van het framenummer. Plots een skype gesprek met mijn vrouw en kinderen, hé papa er zat in
de enveloppe van Verstegen ook nog een cd met complete handleiding alles
erop en eraan, die jij had weggegooid.
Gewapend met bijna alles ga ik hotel-waarts en de rest wordt later die
avond gebracht, wat een service en dat kost natuurlijk wat… voel je onbewust dat je toch weer bent genaaid zonder dat je het weet waar en dat je
teveel hebt betaald!
Een leuke anekdote is dat ik olie nodig had sae 20w50 api sj half-synthetisch
voor onze inrij-reis en ik werd meegenomen door de chauffeur in de minibus.
Castroll had ik nodig. In een winkeltje vol met allemaal wijnflessen gevuld
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met olie wordt er navraag gedaan, ondertussen doe ik boodschappen want
ik heb nog meer nodig, remolie dot 4, er zit tenslotte een schijfrem op en je
weet nooit. Even later kom ik terug en ja hoor er staat een can Castroll voor
2300 roepi (€25,-) 5ltr. Iets zegt me dat dit niet kan en draai de dop van
de Can met olie, geen seal en steek mijn vinger erin want er zit geen groene
waas op van half synthetisch, kritische bezorgde blikken kijken mij ineens
allemaal aan. Terug m’n geld en wat ze het meest verbaasd is waarschijnlijk
mijn gelatenheid en zeker niet boos word en begin te lachen. Ja, dat kun je
hier overal verwachten.
De volgende
week ga ik nadat
de motoren zijn
ingereden via een
lange omweg door
Nepal waarna er
meer dan 1000
km op de teller
staat mee naar de
dealer leverancier
in Kathmandu van
de motoren om als
mechanic mee te
sleutelen met het
onderhoud, maar
mijn aanwezigheid wordt door de grote boze baas niet echt gewaardeerd,
maar hij weet ook wel dat ik wit ben zal ik maar zeggen. Zo’n man die
ineens komt binnenvallen en prima met de monteurs overweg kan maar niet
met de baas dat is ff wennen, ook voor de baas die altijd is gewend dat er
naar hem wordt geluisterd. Later begrijp ik dat er hier een kastensysteem is
en dat een witte mechanic niet zomaar tegen de baas kan praten als gelijkgestemde of commentaar kan hebben. Ik had al gelijk door dat de motoren
waren weggezet en er in geen maanden meer naar was gekeken laat staan
accu’s opgeladen waarmee ik problemen heb. 3 zijn er stuk en als er geen
spanning is voor de elektronica, zoals benzinepomp en elektrische ontsteking
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krijg je zo’n ding onmogelijk gestart, met 1 kapotte cel rijdt hij nog wel, maar
start niet meer elektrisch. De reizigers zijn niet gewend om te kickstarten dus
dat is lastig. Tiziana, de reisleidster kan ontzettend leuk haar allerliefste en
onschuldige lach misbruiken en troggelt de grote boze eigenaar ook nog een
manual af die ik ontzettend goed kan gebruiken na mijn aanwijzing. Perfect
en bedankt die had ik echt nodig.
Een paar dagen later wordt er ook nog eens een bagagerek gemaakt bij
Himalayan Enfielders en deze verrichten laswerk zonder de accu los te koppelen. Gevolg weer een rotte accu, leuke jongens en enthousiast… maar
zooitje in de werkplaats vreselijk! Ik zie het al deze jongens kunnen heel
veel maar zijn ook prutsers doordat ze niets kunnen vinden. Gereedschap is
hier sowieso een zeldzaamheid ook bij de dealer moeten de jongens spullen van elkaar lenen zoals gewone steeksleutels 10, 11, 12, 13 of gebruiken
het boordgereedschap waarvan iedereen weet dat het behelpen is. Ik heb
ook van de dealer een mechanic mee gekregen en deze reist 2 weken mee
voor het zelfde tarief als dat hij normaalgesproken werkt. Het is een leuke
knul van 19 jaar maar weet bijna niets van motoren en zijn vader werkt in de
fabriek er tegenover aan Royal enfields.
Nog een leuke anekdote: de Nepalese mechanic leent een keer de motor van
Tiziana om ‘s avonds langs zijn vader te gaan en natuurlijk te bluffen, want
zoiets rij je niet zomaar. Dat is net zoiets als een Harley Davidson en daar
echt onbetaalbaar: daar moet je wel rijk voor zijn. Hij blij en niet onbelangrijk leuke meisjes aandacht, later kom ik er pas achter waarom hij dat zo lief
vroeg…. In Katmandu toen ik hem aanbood te rijden naar een eetgelegenheid vertelde hij dat hij geen rijbewijs had voor een motor of auto, maar
buiten Katmandu geen probleem, want daar is geen politie, haha.
Nu heb ik 2 gezelschapsjongens een chauffeur en een mechanic, een reisgenoot noemt ze samen voor de grap Wiki & Pedia. Je kunt tenslotte alles aan
ze vragen. Ze lachen heel vriendelijk, maar technisch schiet je er weinig mee
op, ik zit tenslotte de hele dag met ze meestal in de auto. De chauffeur Binot
probeer ik remmen op de motor te leren wat hij totaal niet begrijpt, omdat
er ook een rem opzit toch! Na de 3e keer met kokende remmen en geen
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remdruk onderaan
de berg geef ik
het maar gewoon
op. Hij rijdt verder
voorzichtig en echt
super goed voor een
Nepalese chauffeur.
De motoren houden
zich prima en zijn in
hun element ondanks
kuilen, slecht wegdek
en vreselijk slechte
benzine die onderweg uit voorraadvaten gekocht moet
worden door een boycot van India die niet levert als er niet betaald wordt,
de temperatuur gaat makkelijk tot 42 graden.
Ik zie de meest exotische plaatsen in Nepal en besluit ‘s ochtends te gaan
sleutelen i.v.m. de hitte en het licht wat ik nodig heb, ik sta om 5 uur op en ga
hardlopen als het kan op mijn nuchtere maag. Het is wel een beproeving die
er behoorlijk inhakt maar voor 8 uur gebeurt er hier niets qua eten. Om 6
uur is het dan licht genoeg om het onderhoud te doen en word ik zoals bijna
elke keer weer door het personeel aangesproken, gek genoeg levert dit veel
respect op bij de bediening van hotels.
De visa voor toegang tot India is inmiddels aangevraagd, want de grens
naar Tibet is al 2 weken gesloten doordat 3 monniken uit protest zichzelf in
brand hebben gestoken. We moeten op een andere manier gaan dan we
verwachten of de tocht afblazen, hierover wordt gestemd en iedereen wil
doorgaan. We maken ondertussen leuke uitstapjes en zien allerlei bezienswaardigheden en tempels, stadjes en dorpjes. Ik zit vaak achterop bij de
reisleidster Tiziana met de gereedschaptas onder mijn kont, want soms kan
de chauffeur niet mee doordat de paden te moeilijk begaanbaar of ontoegankelijk zijn, maar vaak ook omdat de chauffeur het niet kan bijhouden of
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te gevaarlijk en iemand moet tenslotte een band kunnen plakken. Wij wisselen regelmatig onderweg dan zit ik weer voorop de motor en dan weer
achterop door het prachtige Nepal. Zo ben ik ooit drijfnat geweest door een
lange tropische regenbui van 2 uur voorop de motor, mocht ik ineens rijden.
Elke dag controleer ik het oliepeil van alle motoren en vul het bij waar nodig,
later weet ik 250cc per motor in 2 dagen als richtlijn. Het lijkt niet veel 125cc
per dag en dan maal 13 maar dat is toch 1,6ltr p/dag. Ik moet dus elke 4
dagen 5 ltr olie zien te kopen of als voorraad meenemen onderweg.
De oude olie heb ik meegekregen ± 10 ltr en gebruik ik om de kettingen mee
te smeren, ook dit doe ik dagelijks, normale kettingspray hebben ze hier niet
en als ze het wel hebben niet te betalen; controle koppelingshendel en speling maar ook remmen en gaskabel, tevens de verlichting. Veel zaken doe ik
later onderweg, koppelingskabel en hendel smeer ik minimaal 2x per week,
de koppelingskabels maak ik los uit de hendel en spoel ik met motorolie in de
hand elke 2 weken, lekke banden heb ik regelmatig maar niet extreem veel
en met deze hitte kom ik er achter dat plakken geen zin heeft. De banden
worden zo warm dat de lijm vloeibaar wordt en de plakker verschuift.
Een gekke storing die ik onderweg tegenkwam was in Nepal Pohkara, een
Royal Enfield heeft 3 zekeringen 20amp, en 3 reserve in de zekeringkast
en steeds knapten er zekeringen bij Pieter. Na groot onderzoek kwam ik er
achter dat als ik het stuur draaide de zekering eruit klapte. Veel zekeringen
later (want die had ik ook reserve gekocht) en maar aan het stuur draaien
stond uiteindelijk de koppelingskabel te roken zonder dat de zekering kapot
ging, en ja hoor gevonden! de koppelingskabel liep langs een kabelschoen
van de toeter en maakte sluiting, o.k. de koppelingskabel was uitgerookt en
moest vervangen worden maar daar had ik er 15 van. Het was wel opgelost
door de toeter iets te verdraaien.
Nepal Kathmandu Pohkara begint een beetje te vervelen ondanks de luxe en
dat het hier allemaal prachtig is overal vriendelijke mensen, uit eten wandelen shoppen uitgaan en het kan niet op. Na 3 weken kunnen we richting India.
We hebben veel tijd verloren met wachten en het ziet er nu al naar uit dat de
reis zal gaan uitlopen, want eenmaal in India New Delhi moet er een visum
39

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 94, december 2013

aangevraagd worden voor Pakistan, alles gaat op de schop en het volledige
reisplan wordt omgegooid. Vanuit Amsterdam Motortrails worden haastig
nieuwe hotels geboekt en worden wij op de voet gevolgd. Wel merk ik de
ervaring van Motortrails wat hotels betreft. De standaard is erg hoog en luxe
als je niet te veel verwacht, zo is het heel gebruikelijk dat er geen stroom is
of warmwater, ik zie hier veel zonneboilers en creativiteit. De mensen zijn
erg handig maar kwaliteit laat te wensen over, het is gewoon niet te krijgen
of niet te koop. Ik zie steigers van bamboe 5 verdiepingen hoog, wat bij ons
absoluut geen Arbo keurmerk heeft of zou mogen hebben, maar daar hebben ze hier gelukkig geen last van.
Het land is prachtig maar ook arm. De mensen vriendelijk en behulpzaam en
werken en sjouwen ontzettend hard. De meeste zijn landbouwer of ambachtsman en velen gaan hoopvol naar de grote stad. Diezelfde grote steden zijn
zwaar vervuild en het afval wordt in de rivier gedumpt je weet niet wat je
ziet. Niemand die wat regelt, ik steek mijn kop in het zand….niet mijn probleem, het werkt. Met de chauffeur en monteur raak ik vaak achterop de
groep met motoren, waardoor ik dingen mis maar ook andere dingen ervaar
dan de groep. Ik zie een stukje van het echte leven in Nepal. Eten doe ik
dan afzonderlijk van de groep en wordt mijn eerste nieuwe ding hier, ik kom
zwaar te kort. Alleen rijst met boontjes en wat kruidensaus is goed te eten:
Not spicy NOT Spicy en dan nog vliegen de vlammen je mond uit. Koriander
vind ik vreselijk en zit overal doorheen. Ook hier begin ik mij steeds minder
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van aan te trekken en eet het op ondanks dat het niet te vreten is. Meestal
een vies tentje of gebouwtje langs de weg waar altijd wat goedkoop te krijgen is en waar je gegarandeerd diaree of erger van krijgt… het is niet de
kwestie of je aan de diaree gaat maar wanneer!
In de ochtend is het bij hotels altijd gekookt ei of gebakken ei met toast en ik
besluit op een gegeven moment een lunch voor te bereiden voor 10 of 11 uur
voor in de auto. Ik pak dan een paar toasten en wat ei voor onderweg, want
als wij achter de groep aan hangen of ver achter blijven wordt er desnoods
zonder stoppen doorgereden tot we weer bij zijn, meestal net als de groep
voor iets te eten is gestopt en net vertrekken, nog even een zakje chips en
flesje cola op de rekening en gaan we weer. Het lastige van mijn functie is
dat als wij stoppen mijn werk pas begint en ik niet kan eten of er niet aan
toe kom te bestellen en de boot/het eten mis, doordat ik met de motoren
bezig ben. Na benzine tanken sta ik vaak in de brandende zon bij het wegrijden het zijstandaard-inklappen te controleren. Signalering hiervoor zit er
niet op en anders gaan ze op hun bek bij de eerste bocht. Het zijn meestal
dezelfde personen en ach het geeft niets, daar ben ik voor.
Uiteindelijk staan we ‘s ochtends vroeg aan de grens met India. We maken
eerst een paar kilometer eerder voor het niemandsland de uitstempel-man
van Nepal wakker voor de verplichte uitreisstempel. Voor het eerst zie ik
apen van dicht bij en heb gelijk een hekel aan ze. Wat een gemene klere
dingen, die pikken echt alles. Zo zit er ook een klein hondje bij de grenswacht
als je hem een brokje toewerpt is de aap er eerder bij dan de hond, ondanks
dat hij vanaf het dak komt. Wij moeten daar van alles invullen. Sommigen
kiezen zeer exotische namen zoals entrepreneur tot prostitué voor beroep.
Wij gaan lachend de grens over, ondanks dat de ceremonie 3 uur duurt. De
bagage wordt niet eens bekeken. Via een droge rivier en een honderden
meters lange betonnen brug komen wij dan India binnen en maak ik kennis met de nieuwe chauffeur in iets dat lijkt op kokskleding en een spierwit
dashboard en bekleding van de auto. Een soort Indiase Mercedes op z’n
Indiaas… echt een foeilelijk ding, heeft wel airco en een verademing na 3
weken zonder.

41

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 94, december 2013

We proppen de hele bus vol met bagage en het past nog maar net. Na veel
moeite is er voor mij ook nog een klein plekje over, ga jij maar daar zitten.
De chauffeur probeert nadat we geld gewisseld hebben in de straat verderop de groep motoren bij te houden ondanks de file en gebruikt de meest
achterlijke capriolen om bij ze te blijven. Hij zet echt de achtervolging in. Ik
vertel hem of probeer respectvol te zeggen dat het niet nodig is je leven te
wagen en dat van mij, om ze bij te houden. Het werkt en ik voel mij weer iets
veiliger en hij gaat “normaal” rijden. Ik leer snel en vraag Tiziana hem te
vertellen bij een volgende stop voor toestemming om achterop te blijven en
later te komen, maar ook dat het geen probleem is en hij zich niet schuldig
hoeft te voelen of ontslagen zal worden als dit gebeurt. Nu rijden we gelukkig wel normaal en relaxt. Welkom in India .
Wordt vervolgd.

Nicolai
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FotoSoep,
zoek de foutjes !!. Want als je nu echt denkt dat dit plaatje echt
is dan heb je toch niet goed gekeken. Volgende keer een echte
graag, dan maak je kans op een voorkantje !!
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Olga en “Netwerk Chernigov”
Iets wat waarschijnlijk niet alle leden zullen weten is dat Pieter ook nog een
bestuursfunctie heeft in een andere ‘club’, de Stichting Netwerk Chernigov, en
wel het voorzitterschap. Deze stichting geeft financiële steun aan humanitaire
projecten in Oekraïne. Het bestuur bestaat uit een groep Zwolse vrienden die
dit land aan de rafelrand van Europa graag de hand willen toesteken. Het
geld voor de steun komt van donateurs, van wie de meesten een bedrag van
€ 60,- per jaar geven. In de afgelopen jaren ondersteunde de Stichting een
kindertehuis in de regio Chernigov en een vrijwilligersorganisatie van hoofdzakelijk vrouwen in de stad Chernigov. Hun vereniging Aratta doet sociaal
opbouwerk op vele terreinen en distribueert hulpgoederen uit Engeland.
Er blijft bij de Stichting Netwerk Chernigov niets aan de strijkstok hangen.
Zowel in Nederland als in Chernigov zijn er alleen onbetaalde vrijwilligers.
Met enige regelmaat gaan bestuursleden van de stichting naar Oekraïne.
Dat kost de stichting niets. Ieder betaalt zijn eigen reis- en verblijfkosten.
De Stichting Netwerk Chernigov wil graag meer donateurs. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via het mailadres van onze redactie. Wij sturen ze
dan wel door.
Olga
Olga Markovna herinnert zich de revolutie nog. Ze woont de helft van haar
ruim honderdjarige leven in Chernigov. Met wat ondersteuning van Aratta redt
zij zich prima in haar kamer op de bovenste verdieping van een typische Sovjetflat. Ze is al jaren niet meer beneden geweest. Maar op mooie zomerdagen
zit zij in een oude stoel voor een open raam in het trappenhuis en ziet hoe de
wereld beneden aan haar voorbij trekt.
In januari 2012 vertelde zij haar levensgeschiedenis aan Pieter Lettinga. Ze
praatte drie uur achtereen. Vanwege alle opgehaalde herinneringen zou ze
die nacht niet slapen. In oktober van dit jaar bezocht Pieter haar weer. Ze was
inmiddels honderdendrie en nog even vief.
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Het verhaal van Olga is te lang om in één keer in ons blad te zetten. Maar het
zou zonde zijn om het niet door te vertellen. Daarom komt het twee of drie afleveringen in Berichten uit Chernigov. Hier is het eerste deel van Olga’s verhaal.

“Ik ben geboren in een dorp niet ver van Kiev op 10 juli 1910 als laatste in een
gezin met negen kinderen. Mijn vader was onderwijzer van het dorp. Toen de
revolutie uitbrak werd daar wel veel over gepraat,m aar we merkten er weinig van. Dat veranderde toen in 1918 de burgeroorlog tussen de roden en de
witten uitbrak. Vaak kwamen troepen door ons dorp. Of het roden of witten
waren, wisten we meestal niet. Toen de gevechten ons dorp naderden, verstopten
we ons in het bos. Later na onze terugkeer zag ik de lege huizen van de weggevoerde landadel. Ze waren helemaal niet zo rijk als wij gedacht hadden. Er
stonden gewoon houten meubels in hun huizen..
Toen ik zeventien was trouwde ik en kreeg al snel mijn eerste kind. Een paar jaar
later toen ik net mijn tweede kind had gekregen, kwam de grote hongersnood.
(Red. Deze was door Stalin georganiseerd. Er kwamen zes miljoen Oekraïeners
om van de honger.) Mijn nieuwe kindje stierf al snel. Mijn man kreeg helemaal
opgezwollen benen. Hij liep weg en ik heb hem nooit weer gezien.
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De Russen stalen de oogst van het land. Ik bleef in leven door achtergebleven
graankorrels te verzamelen. Als Sovjetcommissarissen te paard ons opjoegen,
verschool ik me in de boomgaard. Daar durfden die paarden niet doorheen.
In de zomer wist ik niet meer hoe ik voor mijn zoontje moest zorgen. Mijn
moeder ging bedelend langs de huizen. De velden en wegen lagen bezaaid met
lijken. Als ze met spaden in grote kuilen werden gegooid, vielen ze uit elkaar
van de verrotting. Toen onze buren hun eigen dochtertje hadden opgegeten,
besloot ik naar Kiev te gaan om werk te zoeken zodat ik wat eten voor mijn
zoontje kon betalen. Op blote voeten en met alleen een jurk aan ging ik op weg,
mijn zoontje bij mijn moeder achterlatend.
Ik sliep in de bossen en op stations.
Op een snikhete
dag klom ik op het
dak van een goederentrein die naar
Kiev ging. Drie uur
lang klemde ik me
vast aan de rand
van het dak. Op
het station in Kiev
haalden aardige
politiemannen me
van het dak. Ze
wisten een baantje voor me op een bouwplaats van een nieuwe fabriek, dertig
kilometer buiten de stad. Daar ging wel een bus heen, maar ik had geen geld.
Op de route waren zes haltes. Ik stapte in en werd er bij de volgende halte
uitgezet. Ik wachtte op de volgende bus, stapte in en werd er bij de derde halte
weer uitgezet. Zo ging ik verder tot de bouwplaats. Daar moest ik cement de
steigers op dragen. Mijn blote voeten kwamen vol splinters. Na een tijdje kreeg
ik een dikke eeltlaag en ging het beter. We kregen dertig gram brood per dag.
Dat ruilde ik op de markt voor een halve liter graan. Mijn verdiensten stuurde
ik naar mijn moeder. Zo hebben mijn zoon, mijn moeder en ik de hongersnood
overleefd.”
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De tien van de Twin

Tien vragen…
		
Tien antwoorden!
Dit maal met…..
Naam: 		
Harry Zethof		
Leeftijd:		
54		
Gezinssamenstelling: Harry, Karin, Denise, Sander en
		
Stef
Beroep:
Installatie- en energie-adviseur
Motorpark:
Dnepr MT11, Kawasaki ZX10, 		
		
Kawasaki ZZR1100 met EML en een
		
Harley Davidson WL
Lid van de UDCN sinds: 1995
1.
Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
Ik wilde proberen of zijspanrijden wat was, en dat mocht niet te duur zijn.
Toevallig had mijn zwager een Dnepr met span staan, waarvan de koppeling stuk was. Dus 1 en 1 is 2. Op mijn zwagers verjaardag de motor van
hem gekocht en op een goede zaterdag dat ding in losse onderdelen op het
plaatsje voor mijn huis uitgestald. Ik dacht toen: ‘Oooooh, voor 1000 gulden
ellende gekocht!”, want dat was de prijs die ik voor het span betaald had.
Eerst het zijspan in elkaar gesleuteld en op 2 bokken gezet.Sander (toen
4, nu 22) klom er direct in, om er de hele middag niet meer uit te klimmen,
voor het geval we zouden gaan rijden, terwijl ik de motor in elkaar aan het
schroeven was. Maar nog geen nieuwe koppeling. Een buurman van me kwam
langs en die herkende de motor als een Russische Dnepr. Hij had wel informatie over een club, gelezen in een motorblad, die hij nog had. Hij zou dat wel
even in de bus gooien. En inderdaad, ’s Avonds klapperde de brievenbus.
In dat blad stond een artikel over de UDCN en een adres voor onderdelen
in Brabant. Contact opgenomen met deze “importeur” en die had wel een
koppeling liggen. Het volgend weekend direct naar Brabant gereden, de
‘importeur’ gesproken, die zei: “Ga maar naar achteren, daar is mijn monteur
en die helpt je wel.” Deze volbloed Rus sprak alleen maar Russisch, maar
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hielp me wel aan een complete koppeling, waarbij hij nog wat advies
gaf over de manier van inbouwen. Thuis kwam ik erachter wat
hij bedoelde. De koppelingsplaten
moesten op een bepaalde manier na
elkaar liggen en dat betekende dat
ik het dus nog een keer moest doen.
Sander nog een hele zaterdag in de
bak. Maar die week daarop reden
we!
2.
Wat is de beste herinnering
aan je span?
Na reparatie van de koppeling, de
eerste keer dat ik met Sander in het
span lekker
rondreed met 80 km
per uur en ik het ook geweldig naar
mijn zin had. Ik was er gelijk achter
dat het rijden zonder dat je met je oren door het gras vliegt ook leuk was.
3.
Wat is de slechtste herinnering aan je span?
Nou, eigenlijk zijn er geen slechte herinneringen als je aan het motorrijden
bent, tenzij je door je aanhanger wordt ingehaald. Dat is wel erg spannend… O ja, en ik heb ook een keer tot twee keer aan toe een rotonde iets
te wild genomen, waardoor we spookrijder werden. Ook dat verhoogt de
adrenaline wel wat.
4.

Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr,
Chiang Jang o.i.d.?
Ik had die zijspan gekocht; hij stond al twee jaar lang bij een bekende BMWdealer in Leiden, waar mijn zwager hem gebracht had om de koppeling te
laten repareren. Zonder resultaat echter, want er zouden geen onderdelen
voorhanden zijn. Toen ik hem op kwam halen, hadden we niet genoeg spanbanden bij ons om de motor én het span mee te nemen, dus wilde ik afspre48

ken dat we nu de motor meenamen en het zijspan later kwam halen. Maar
die man wilde zo graag van dat ding af, dat hij spontaan met een hele zak
spanbanden aan kwam zetten: “Neem die maar mee!”
5.
Heb je nog andere hobby’s?
Modelbouw, circuitrijden, schaatsen en hardlopen. Maar helaas als kleine
zelfstandige veel te weinig tijd…
6.
Wat was het beste treffen ooit?
Het eerste, het beste! Dat was in de Achterhoek, met diervriendelijk vogelschieten, motorblokwerpen en nachtvorst. Ook de jaarvergadering duurde
toen maar liefst 4 minuten. Dit zijn indrukken die je nooit meer vergeet. Maar
alle treffens daarna zijn ook om nooit te vergeten.
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7.

Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en
waarom?
De motor van Ard uit Zeeland, omdat het een perfect ensemble is: de motor,
de berijder en zijn veel te grote broek. Ook zijn tas voor het groot rijbewijs
is perfect. Alle accessoires kloppen! Al kunnen we dat van het motorblok niet
altijd zeggen…
8.
Wat is de beste motortip die je hebt?
Eerst stilstaan, dan afstappen.
9.

Vraag aan Harry: Doe je nog meer met je span, dan treffens 		
bezoeken?
Ik doe 3 x per jaar een gehandicaptenrun: Vlietlanderun, Nieuwenoord en in
Oegstgeest. Geweldig, de blije gezichten en reacties van die mensen!
10.
Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Voor Gerrit Busweiler: Doet de Liberator van je vader het nog en zo ja, rijd
jij er weleens op?
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Agenda 2014
Voor je ligt de agenda voor 2014. Hier staan
meer activiteiten op dan dat wij zelf organiseren. Sommige van de activiteiten worden door
veel leden van onze club bezocht dus nemen
wij ze op in onze agenda.
Bij UDCN activiteiten staat het er achter vermeld. Sommige activiteiten
staan nog niet helemaal in de steigers, maar de data liggen vast. Als er
meer over bekend is vind je dat in de digitale nieuwsbrief.
28 februari - 1 en 2 maart WATJESTREFFEN			
UDCN
Een goede start van het nieuwe seizoen in Oud-Valkeveen met het Watjestreffen. Een bewezen succes moet je niet veranderen dus komen we weer bij
elkaar volgens het vaste recept van vuurtje stoken, toertocht en eten klaarmaken onder de bezielende leiding van een topkok..
Je bent welkom vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur.
29 maart ZANDHAPPERSRIT					
UDCN
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste uit mens en
machine halen met een dagtocht door de modder of stof. ‘s Morgens beginnen met koffie en een worstebroodje. In de middag stof/modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.
11-12 en 13 april SLEUTELWEEKEND				
UDCN
Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet? Dat is altijd de grote vraag na een winterse
rust. Kom je dan dingen tegen waar je je twijfels over hebt en die een nog
deskundiger blik nodig hebben dan die van jezelf kom dan naar Leimuiden.
Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de
tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen.
Zoek je onderdelen? Ook dan kun je terecht bij je mede clubleden of een
onderdelen leverancier. ‘s Zaterdags ben je te gast bij de club, maar overnachting en overig eten en drinken zijn voor eigen rekening.
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2-3 EN 4 mei VOORJAARSTREFFEN				
UDCN
Dit jaar is ons eerste echte kampeertreffen treffen in het zuiden van Nederland in het Brabantse Land met de Algemene Leden Vergadering.
11 mei OOST-EUROPA DAG
De organisatie van de Oost Europadag heeft een mooie locatie gevonden om
de Oost-Europadag te organiseren. We gaan weer eens wat meer naar Oost
Nederland. Prachtige gelegenheid om het nieuwe Skoda Museum in Nederland te openen waarbij alle liefhebbers van Oostblok oldtimer- youngtimer
voertuigen hierbij worden uitgenodigd.
Locatie: SKODA Museum, Krakkedel 54, 6686 MB Doornenburg. De deuren
gaan open vanaf 11 uur voor belangstellenden en is gratis.
24-25 mei BAARNSE MOTORRUN
De Baarnse Motorrun met op zaterdag de ritten op het terrein voor die cliënten die niet de openbare weg op kunnen. Op zondag zijn er twee toerritten.
De afgelopen jaren bleven ze steeds net onder de 100 zijspannen hangen,
dat moet beter kunnen. Meer info: www.motorrun.nl
24-25 mei DORDT IN STOOM
In mei 2014 wordt voor de 16e keer AD DORDT IN STOOM, het omvangrijkste stoomevenement in Europa in Dordrecht, gehouden. Er worden 250.000
bezoekers verwacht. De toegang is gratis. Voor historisch vervoer kan een
dagkaart worden gekocht, het ‘Stoomrondje Dordt’.
Door één van onze leden (Huib Stiegelis) wordt, bij voldoende animo, een
camping geregeld vlakbij de oude binnenstad. Van daaruit kun je dan genieten. Nadere info volgt via de digitale nieuwsbrief.
20-21 en 22 juni ZOMERTREFFEN				
UDCN
Deze zomer gaan we naar een, voor een aantal oude rotten, vertrouwde
locatie in Dedemsvaart. Als speciale highlight gaan we zaterdag met een
mooie route naar de classic-TT in Gramsbergen.
6 september VLIETLANDERIT					
UDCN
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een
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onvergetelijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek. www.vlietlanderit.nl/Inschrijven.htm
12-13 en 14 september NAJAARSTREFFEN			
UDCN
Om de eerlijke verdeling over het land compleet te maken is ons laatste treffen in het westen van het land in de omgeving van Noordwijk.
Eind september / begin oktober SLEUTELDAG			
UDCN
Heeft alles de zomer overleefd? Had je toch iets meer aandacht aan je Rus
willen besteden? Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen
zonder echt op de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt?
Neem ze mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen.
Zoek je onderdelen? Ook dan kun je terecht bij je mede clubleden of een
onderdelen leverancier. Dit jaar geen sleutelweekend maar een sleuteldag.
Niet in Leimuiden maar in de buurt van Apeldoorn.
NIET ONBELANGRIJK
Voor elk van deze activiteiten zijn mensen nodig die dit willen organiseren.
Het basisidee is dat de leden de Treffens organiseren en het bestuur ze
daarbij ondersteunt. Het is dus niet de bedoeling dat het bestuur de Treffens
organiseert hoewel dat wel geregeld gebeurt. Vaak vinden we wel iemand
of het wordt spontaan aangeboden maar dit jaar zijn we noodgedwongen
teruggevallen op twee locaties waar we al eerder zijn geweest.
Dat is eigenlijk niet de bedoeling. We willen de drie grote treffens het liefst
iedere keer ergens anders en ook nog verspreid over het land. Ik weet, dat
is een ambitieuze doelstelling maar denk er eens over na. Weet je een leuke
camping bij je in de buurt maar weet je niet of er clubleden bij je in de buurt
wonen waar je het samen mee kan doen? Wij kunnen je daarover informeren.
Twijfel je over hoe je zoiets aan moet pakken. We hebben draaiboeken die
je naar believen kan aanpassen, maar het geeft een eerste houvast.
Wil je meer weten of er eens over praten?
Stuur een mail naar evenementen@udcn.nl,
Roel de Glopper
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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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De Digitale Nieuwsbrief
Zoals al een aantal keren is aangekondigd, verdwijnt per 1 januari 2014
de papieren Nieuwsbrief. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste,
de kosten. Meer dan 10% van de contributie zijn we jaarlijks kwijt aan de
Nieuwsbrief. Dat is hoofdzakelijk porto.
Verder denken wij dat we jullie beter en actueler op de hoogte kunnen
houden met een Nieuwsbrief via de mail dan op papier. Een papieren
versie kost ongeveer een week van concept tot deurmat.
De email Nieuwsbrief kan binnen een paar uur in jullie mailbox liggen.
Wat natuurlijk wel noodzakelijk is dat we jullie mailadres hebben, anders
blijf je verstoken van actueel nieuws. Tot op heden hebben we van ongeveer 40% van de leden een mailadres, zij blijven dus ook in 2014 op de
hoogte.
Geef je mailadres dus door. Dit kan via de UDCN-site onder het kopje
“Aanmelden Nieuwsbrief”.
Lukt dit niet of vind je het te lastig, stuur dan een mail naar evenementen@udcn.nl met vermelding van mailadres, naam en woonplaats. Dan
houden wij je verder op de hoogte.

Roel de Glopper
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Watjestreffen 2014

op 28 februari, 1 en 2 maart 2014
De locatie is afgelopen jaar zo goed
bevallen dat we
besloten hebben
om daar onze vaste
Watjeslocatie van te
maken.
Ook dit keer gaan
we dus weer naar het
kindervakantiehuis
in Valkeveen aan de
Gooimeerkust.
Als vanouds slapen we in blokhutten hoewel er hier een paar verwarmd zijn.
Ook dit jaar verwachten we weer een weekendprijs tussen de € 40,00 en €
50,00.
Het is NOODZAKELIJK je van te voren aan te melden, de afrekening gaat op
basis van het aantal mensen.
Zorg voor een goede slaapzak, niet alle blokhutten zijn verwarmd.
Bedlinnen (onderlaken en sloop) is verplicht.
Programma:
Vrijdag		
		
		
Zaterdag
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Aankomst Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom Bood		
schappen kun je in Huizen doen. Benno zorgt weer voor zijn
onvolprezen soepen. ’s Avonds gezellig bijkletsen.
11:00 uur Toertocht.Let op geen tankstop tijdens de 		
route. Zorg voor een volle tank.

Zaterdag
		
Zondag		
		

’s Avonds samen het warm eten verzorgen onder directie van
Hans van Veller			
Na nog een nacht in een echte blokhut en een ontbijt kan
iedereen naar huis.

Aanmelden bij:
Roel de Glopper		
mail: evenementen@udcn.nl
GEEN telefonische aanmelding
Adres:
Kindervakantiehuis “Gustav Brieglebhuis”
Roelofslaantje 6
1411 HA Naarden
Tel: 035-5252269
www.kindervakantiehuis.nl
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Motocrypto
Oplossing opgave nr. 93 oktober 2013.
1.wintertreffen,2.poetslap,3.tweetaktolie,4.
loodvervanger,5.toerentallen,6.euroshopper,7.
file,8.bon,9.het klokje rond,10.dodenrit.
Sneu voor Dolf Kok en Karin de Zwart, maar
hun inzendingen waren niet helemaal juist. Loodvervanging en Europrofiel
kunnen wij helaas niet goedkeuren. Je ziet, streng maar rechtvaardig.
Echter hier is weer een nieuwe kans!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Scheiden hier onze wegen?
Wordt hier vis verkocht?
Die regelaar staat in de weg.
Tot de op draad, voor een rijbewijs.
Terpen en wierden.
Tabblad.
Boevenwagen.
Om op te steken in december.
Milieu vriendelijke rotonde?
Ook onder de 18.

...i..i..
a...a.
.e..ee...e.ei.e.
a..i..e.
..u....eu.e..
i..oe....oo.
..u...au.o
.ee...e..i...i..
..a.e...a.
a..o.o..o...o.e

Veel succes maar weer en stuur je oplossing naar:
luijt.postma@gmail.com

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

Russkaja kuchnja
De Russchische keuken volgens Boris.
Nee, de revolutie is niet ten einde! De proletarische strijd tegen de toenemende vervetting
moet onverminderd worden gevoerd. Daarom
steunt Boris “Het handvest van het revolutionaire
dieet”. Dit dieet zal uw leven veranderen.
Eet vette room, boter, mayonaise, kaas, vlees, vis, gevogelte en verse groenten. Drink voldoende bier, wijn en sterke drank en u wordt een herboren
mens!
Advies van de maand.
Kerstmenu:
Kerstmis, het familiefeest bij uitstek. Personen die het hele jaar op de pondjes letten, laten hun principes varen en geven zich over aan Lucullus. Op de
feestelijk versierde tafel liggen dennentakken, kerstbonbons, sinasappels en
opgepoetste rode appels, het symbool voor liefde en gezondheid.
Het door de kerk voorgeschreven vasten op de avond voor Kerstmis wordt
in ere gehouden door vis, meelspijzen met maanzaad. Op de tweede Kerstdag wordt kalkoen geserveerd met een vulling van tamme kastanjes. Ook
wordt er een kerstvarken geslacht, het menu bestaat dan uit slachtvleessoep,
ontelbare worsten en gebraden varkensvlees, met de gangbare aardappel
en groenten gerechten.
Als dessert eet men gebakjes van maanzaad en notenrollen. Met een borrel
van goede kwaliteit wordt het geheel in stijl afgerond.
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Steunpuntenlijst 2013/2014
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 !!

