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Van de voorzitter.
Regelmatig werd ik wat meewarig aangekeken, als ik zei dat een Dnepr
geen Russische motor is, maar een Oekraïense. Met een blik van “Ach, jongen,
dat is toch allemaal één pot nat!” Of het nu Wit-Rusland, Rusland of de
Oekraïne is, het kwam toch allemaal uit dezelfde koker! Wie zich ook maar
een beetje verdiept heeft in de verschillen tussen een Ural en een Dnepr zou
toch beter moeten weten. Sommigen kijken naar de kleppendeksels om het
verschil te zien, ik kijk allereerst naar de spatborden; die van de Dnepr horen
tot de mooiste en kenmerkendste die ik ken. Ook de achterbrug is een goede
graadmeter, daar had ik zelfs een ezelsbruggetje voor bedacht. Ural begint
met de ‘u’ van ‘uit’, dus de achterbrug loopt buiten het achterframe, waar die
van de Dnepr er binnen loopt.
En dat zijn nog maar een paar uiterlijke kenmerken; van binnen zijn er nog
meer. De achteruit, die bij Dnepr veel eerder standaard werd, de halfautomatische koppeling van de Dnepr, die er voor zorgt dat je vrolijk met je
linkerhand zwaaiend kan optrekken. Als je het een beetje in de vingers hebt,
tenminste.
De gebeurtenissen van de laatste weken hebben duidelijk gemaakt dat
Rusland en Oekraïne twee verschillende landen zijn. Voor ons klinkt Oekraïens als Russisch, maar er zijn verschillen. Toegegeven, er wonen een hoop
oorspronkelijke Russen in Oekraine, maar dat wil niet zeggen dat het daar
Russisch van wordt. Er wonen ook, meer dan we denken, Russen in Nederland.
De dochter van Putin woont zelfs in Amsterdam. Dat maakt ons geen deel van
Rusland.
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Tegen een Oekraïner zeggen dat het een Rus is, alleen omdat de beide
landen vroeger in de Sovjet-Unie zaten, is net zoiets als ons Duitsers noemen,
omdat Duitsland en Nederland samen in de Europese Unie zitten, en Duitsland
nu eenmaal groter is. Vinden wij ook niet leuk…
Wie een Dnepr rijdt mag er best trots op zijn waar deze vandaan komt. Zeg
voortaan niet meer “Dit is een Russische motor”, maar “Dit is een Oekraïense
motor!” Persoonlijk spreek ik liever van ‘liefhebbers van Sovjetmotoren’ als ik
over onze club praat. Het gros van ons gezamenlijk bezit stamt uit die tijd,
van voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Bovendien dekt dat beter de
lading, en horen de Minsk uit Wit-Rusland en de Ish uit Udmurtië er ook bij.
Terwijl ik dit schrijf, lopen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne over de
Krim nog steeds op. Het is te hopen dat dit conflict met een sisser afloopt en
niet de aanleiding tot meer bloedvergieten en oorlog vormt.
Uw voorzitter op een Oekraïense motor!
Wie zich na het Watjestreffen afvroeg wat er mis was met mijn Chinees; er
was ‘iets’ met de koppeling. Henk Wouters heeft hem snel en vakkundig uit
elkaar getrokken en de diagnose gesteld. Het druklager had het begeven,
waarna de koppelingspen aan het hoedje was vastgesmolten en vervolgens
gebroken. Niet iets wat ter plekke gerepareerd had kunnen worden…
Kapot…

Frans
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Van de redactie
Zo, de eerste Twin van 2014 ligt weer voor je klaar. Het watjestreffen zit er op
en met een beetje geluk krijg je deze nog net voor het zandhappertjesritje in de
bus. Het jaar gaat vol gas van start want het eerste kwartaal zit volgepakt met
evenementen. Ook qua weer lijkt het voorlopig allemaal goed te gaan komen,
zelden zo vroeg in het jaar al lekker buiten in de warmte gezeten. Afgelopen
week heb ik geprobeerd om af en toe even tijd te maken voor lekker sleutelen
op de stoep, net zoals vroeger buiten in het zonnetje. Heerlijk, gewoon. Na het
watjestreffen had ik een achterlicht te repareren/vervangen en een rekje voor
de jerrycan opnieuw te maken. Leuk klusje even tussendoor, tevens Olga toch
maar even goed langsgelopen want Mevrouw had een paar onhebbelijkheden
opgebouwd deze winter. Ik denk dat ze er weer klaar voor is. Hopelijk ga ik
een boel mensen dit jaar weer eens een keer aanschouwen op een treffen. Ben
je nog nooit geweest dan is dit misschien wel het jaar om jezelf een keer te vertonen op een treffen, een dagrit of sleutelweekeinde. Ze zitten mooi verspreid
over het land dus de afstand mag het probleem niet zijn dit keer.
Dit jaar heeft de Ural-fabriek volgens mij al een goede start achter de rug, zij
die de openingsceremonie in Sochi op tv gezien hebben weten waarom. komen
er zomaar opeens 20 rode Ural Zijspannen de terrein oprijden, in de bak een
athleet die een sport uitbeeld (zie voorkant). Grootste verrassing voor mij is dat
ze alle 20 het bleven doen. Blijkbaar zijn de motoren aangeschaft zonder het
doel uit te leggen, de huidige eigenaar van Ural was aangenaam verrast toen
hij er achter kwam. Leuke start.
Dit jaar heb ik toch maar besloten om twee kentekens te schorsen, ik heb geen
zin om wegenbelasting te gaan betalen voor een motorfiets die ik toch maar
amper gebruik. Dat onze regering geld nodig heeft prima, maar ik zal toch echt
mijn best doen zo weinig mogelijk extra te doneren. Hopelijk is ook deze belastingmaatregel voor ons als liefhebbers van oud materiaal geen drempel om te
stoppen met het rijden van onze speeltjes.
Veel plezier en een goed motorjaar voor allen,
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Ural Productie 2013

waarom verdwijnt 95% van de Ural productie naar het buitenland?
Ural Motorcycles heeft z´n jaarcijfers 2013 bekend gemaakt. In het jaar
2013 heeft Ural 1206 motoren gefabriceerd. Daarvan werden er 1151
(95%!) geëxporteerd.
Vraag:
a) Zijn Russen Ural zo beu dat ze er niet meer op willen rijden?
b) Verdienen Russen zoveel dat ze geen Ural meer hoeven te kopen?
c) Deze cijfers zijn niet waar, maar op de Stalin manier opgeklopt?
d) In de USA is Ural zo populair, dat de helft van de productie richting Los
Angeles werd verscheept.
Het antwoord is... d,. Ja, echt. In de USA heeft Ural een ijzeren cultstatus
bereikt. Amerikaanse Ural dealers wisten 604 stuks te slijten aan tevreden
klanten. 98% van de productie is een zijspan, waarvan 70% ook in de USA
wordt verkocht. De grootste markten na de USA: Duitsland, Frankrijk, Canada
en Australië. In die volgorde.
Verbeterde Ural
Ondanks het inmiddels antieke concept, weet Ural zijn motoren ieder jaar
weer iets te verbeteren/wijzigen. De belangrijkste wijziging: de modellen van
2014 halen iets meer vermogen en koppel
uit het 749cc boxerblok. Nog opvallender: alle
nieuwe Ural zijspannen krijgen
schijfremmen op alle drie de
wielen, een hydraulische
stuurdemper, betere
benzineleidingen en
luchtfilter. En: het
dashboard ziet er in
2014 anders uit.
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In Memoriam
Henk Ritzen

Helaas bereikte ons het nieuws dat onverwachts Henk Ritzen overleden is.
Voor zij die hem niet gekend hebben, Henk was het lid die ons, als UDCN,
heeft ‘opgevoed’ in het gebruik van het “Follow-up systeem” tijdens de toerritten. Tijdens een treffen in Swalmen in 2002 waar Henk de toerrit voor ons
heeft uitgezet begon hij met de uitvoerige uitleg over de voordelen van het
systeem. We hebben er welgeteld 1 toerrit voor nodig gehad om te beseffen
dat dit inderdaad het systeem voor ons was.
Tijdens de rit reed Henk voorop met de BMW met de hond stoer in het span,
een traditie die hij altijd volgehouden heeft met de motoren voor zover ik
weet.
Namens het bestuur van de UDCN wensen
we de familie, vrienden en nabestaanden
veel sterkte in de moeilijke tijd die nu
volgt.
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Zandhappertjerun 5e editie
Zaterdag 29 Maart 2014

Nadat we vorig jaar de vierde editie van de Zandhappertjesrun hebben uitgevoerd in de omgeving van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau met een 10-tal
spannen is het ook in 2014 weer tijd daarvoor. Vorig jaar werden we door
de lange winter genoodzaakt om de rit pas in mei te rijden. Dit jaar staat hij
weer gewoon voor eind maart op de kalender.
Houd je stofmasker bij de hand of je laarzen in het span (afhankelijk van het
weer) en meld je op tijd aan voor dit 1-daags evenement. De bedoeling van
de dag is om een rondje te rijden met als start en finish Baarle-Nassau.
Vanaf hier vertrekken we om ca. 10:30 uur voor een 60-80 km. rondrit door
Brabant. Minimaal de helft van die kilometers zal op het losse zand doorgebracht worden tussen de akkers of in de bossen. Onderweg stoppen we voor
een hapje en drankje en aan het einde van de rit is daar ook gelegenheid
voor natuurlijk.
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Om de paden in de buurt te beschermen, is het niet de bedoeling om hier
met motorcrossend Nederland volgas doorheen te duiken maar gewoon een
leuk ritje te maken met gelijkgestemden.
We gebruiken hiervoor de 'Groene Code' die Off-roadend Nederland zou
moeten kennen. Rustig waar het moet en respect voor de andere weggebruikers horen daarbij. Ik rijd prive veel in deze omgeving op het zand en wil dat
ook kunnen blijven doen. Lomp crossen is dus niet de bedoeling.
Startpunt:
Loveren 5,
5111 TA Baarle-Nassau
Geef je op bij:
Benno van Ham, benno@udcn.nl, 06-54348583
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Sleutelweekeinde Leimuiden
op 11-12 en 13 april

Dankzij de zachte winter kunnen we allemaal nog doorrijden zonder grote
aanslagen op mens en machine, maar toch. Misschien toch nog dingen tegengekomen waar je je twijfels over hebt en die een deskundiger blik nodig hebben dan die van jezelf ? Kom dan naar het sleutelweekeinde te Leimuiden.
Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de
tijd te hoeven letten. Het is weer op dezelfde locatie als vorig jaar.
Camping De Straat-Hof
Willem van der Veldenweg 57,
2451BB Leimuiden
Telefoon: 0172-507637
We beginnen zaterdag om 10.00 uur, maar je kan vrijdagavond al je tentje
opslaan. Jezelf van te voren opgeven wordt zeer gewaardeerd. Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop, eventueel kunnen ook zelf meegebrachte
onderdelen worden uitgewisseld met andere leden. Het is niet alleen de
bedoeling een sleutelweekeinde te hebben maar ook een ontmoetingspunt
voor leden. Mocht je nog wat spullen overhebben waar je van af wilt neem
ze dan lekker mee naar het weekeinde.
We hebben een grote schuur tot onze beschikking om te sleutelen.
Voor diegenen die het hele weekend willen blijven, neem je tentje mee!
De kosten van de het kamperen moeten individueel worden afgerekend.
Let op: Op dit terrein worden GEEN honden toegelaten.
Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com
Kamperen doe je daar voor je plezier !!
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Voorjaarstreffen UDCN met ALV
2,3 en 4 mei 2014

Het voorjaarstreffen inclusief de ALV gaat dit keer ook al plaatsvinden in het
(hopelijk) zonnige Zuiden. Dit keer zijn we te gast op een beetje bijzondere
lokatie. We gaan dit jaar naar de zorgboerderij/camping “De Hardelhoeve”
in Baarle-Nassau. Net buiten het centrum van het plaatsje Baarle-Nassau
gelegen is daar de nieuwe camping van de zorgboerderij.
Hier zijn we te
gast voor het
voorjaarstreffen.
Het is een zorgboerderij voor
kinderen en jong
volwassenen, dus
de kinderen hebben het hier vast
erg naar de zin.
Veel beestjes om naar te kijken en mee te spelen. Voor de groten onder ons
ligt Baarle-Nassau op kruipafstand, een leuk plaatsje waar genoeg te vinden
is als vertier en de winkels op zondag gewoon open zijn. Wil je de Belgische
bieren een keer van dichtbij leren kennen dan is dit een goede startplaats.
Honden zijn welkom, mits aangelijnd !
Zoals gebruikelijk in het mooie Brabant gaan we op de vrijdagavond een
onverharde rit door de omgeving maken, deze zal niet te lang zijn (max. 40
km) maar zal wel veel zand bevatten.
Op zaterdag kunnen we dan de brommers schoonhouden op de verharde
weg en de mooie grenslandomgeving verkennen. Vergeet je paspoort niet
want we zullen de grens een aantal keer passeren die dag. Op de terugweg
is er gelegenheid tot het doen van boodschappen voor de BBQ.
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Dit treffen gaat gepaard met de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering,
kortweg ALV. Het moment van het jaar om inbreng te hebben op de manier
waarop de club werkt en functioneert en om je prangende vragen te stellen.
Komt allemaal !!.
Na de ALV de gebruikelijke BBQ met gekeuvel rond de vuurton.
Voor de liefhebbers is er op de zondag nog de mogelijkheid om nog wat
meer te zien van Baarle-Nassau en omgeving. We zoeken nog een paar
vrijwilligers die in de ochtend een paar van de cliënten van de zorgboerderij
een genoeglijke ochtend willen bezorgen met een kleine rondrit door Baarle
Nassau.
Programma:
Vrijdag 		
13:00 uur 		
18:30-19:00 uur
Zaterdag
10:30-11:00 uur
			
			
12:30-13:00 uur
18:00 uur		
			
			
Zondag
10:30-11:00 uur
			
			

Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
Vertrek zandpadenrit
Toerrit door de grenslandomgeving. Geen tankstop
in de route opgenomen, iedereen start met volle 		
tanks. De route is ca. 80-100 km lang.
Tussenstop met eet en drinkgelegenheid.
ALV gevolgd door de gebruikelijke BBQ. Wij zorgen
voor het vuur, de sausjes en het brood en jullie
regelen zelf de rest.
Rondrit Baarle met clienten van de camping (voor de
liefhebbers).
Vertrek naar huis

Kosten:
Het weekeinde zal ca. 20 Euro kosten per persoon.
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Omgeving:
Baarle-Nassau ligt tegen de Belgische grens. Er zijn legio eet-drink gelegenheden en winkels om boodschappen te doen op kruipafstand.
Tanken kan zeer voordelig in Belgie, ca. 5 km van het kampeerterrein scheelt
het al ruim 0,20-0,30 cent met Nederland.
Adres:
Zorgboerderij/Camping de Hardelhoeve
Oordeelsestraat 17
5111 PB Baarle-Nassau
Opgeven:
Enkel opgave per email.
Opgeven bij : Benno van ham bvanham@zonnet.nl
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Uitnodiging ALV
Agenda van de Algemene Leden Vergadering
2014 van de UDCN
Deze vergadering zal gehouden worden tijdens het voorjaarstreffen van de
UDCN te Baarle-Nassau op zaterdag 3 mei, ca. 17:30 uur.
Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering en
hun vragen, opmerkingen of suggesties op voorhand kenbaar te maken bij
het bestuur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
Bestuurlijke items ter beoordeling leden
Kascontrole boekjaar 2013 met decharge van het bestuur
Vastleggen kascommissie 2014
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag RT redactie en clubsite beheer
Verslag clubwinkel
Jubileumjaar 2015, ideeen ...
Verslag treffencoördinator
Wat er verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Voor meer informatie over de lokatie verwijzen we naar het artikel in deze
Russian Twin aangaande het voorjaarstreffen.
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Er komt een dag, dan wil je er een, deel II
Tips voor beginnende Rusrijders

Zo, na de aankooptips van de vorige Twin gaan we nu verder met het vervolg. Er is nog veel meer te vertellen over Russen in het algemeen. Nogmaals,
dit wordt geen complete bloemlezing over alle mogelijke verschillen, dat zijn
er gewoonweg te veel. In ieder geval wel een aantal tips om je op weg te
helpen.
Achteraandrijving
In ieder geval is de aandrijving van de bekende Sovjet-viertakten altijd
via een cardanaandrijving. Vroeger reeds geroemd door de Nederlandse
handelaren “waarom betalen voor een vette ketting terwijl je een schone
oersterke cardanaandrijving kunt hebben voor hetzelfde geld”.
Nu wordt het leuk, wel of niet een aangedreven zijspan. bv. voor de echte
modderaars klinkt het natuurlijk prima, een aangedreven zijspanwiel. Nou,
het heeft idd voordelen maar ook zeker zijn nadelen.
Eerst de hoofdmechanismen maar eens onder de loep nemen :
Dneprs hebben vaak een aandrijving met een tandwielhuis op de achteraandrijving naar het zijspanwiel. Dit is een permanente 3x2 aandrijving. De
aandrijfkrachten zijn redelijk verdeeld over achterwiel en zijspan waardoor
deze modellen wel rechtuit willen rijden (altijd) maar ook goed te besturen
blijven. Je moet wel aanmerkelijk meer en harder sturen dan op een traditioneel span waarbij je met de gashandel de helft van het stuurwerk verricht.
Op de weg is het dus even wennen zo’n ding. Voor een echte beginner lijkt
het gemakkelijker omdat je bewust moet sturen maar de risico’s zijn helaas
ook een stuk groter. Rechter wieltje los in de bocht is uit den boze, het wiel
gaat spinnen en je gaat gewoon rechtuit de bocht uit. Verder klapt het wiel
daarna weer met een behoorlijk snelheidsverschil weer op de weg wat de
tandwielen vaak niet kunnen waarderen.
16

Omdat de aandrijving
permanent is heb je
meer verliezen in de
aandrijflijn.
De gearing is wat korter
dus de snelheid van de
aangedreven spannen
ligt ook lager (max.
80-85 km. kruissnelheid
per uur). Sceptici zeggen
natuurlijk dat er alleen
maar meer aan zit wat
kapot kan en dat het
geen voordelen biedt.
Als je ze beheerst zijn
het wel heerlijke fietsen om bv. lekker mee in het zand te spelen of om op
een witte winterdag verantwoord te rijden, de aandrijving op het span houdt
de motor beter recht en controleerbaar zelfs in heel slechte omstandigheden
In de militaire toepassingen kom je ook nog wel de uitvoering tegen met een
sperdifferentieel. Op het cardanhuis zit dan een extra hendel waarmee je de
sper kunt inschakelen.
De motor is nu volledig
gesperd en wil dan ook
enkel nog rechtuit, dit is
dus NIET voor de openbare weg.
Solomotoren hebben
soms een andere overbrengingsverhouding
in het achtercardan,
hierdoor lopen ze wat
sneller dan de spannen
17
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bij vergelijkbare toerentallen. De achtervork is ook heel anders qua opbouw
dan bij een aangedreven span.
Ural doet het anders
met de aangedreven
Urals (en dat zijn er
dus veel minder dan bij
Dnepr), deze hebben
een aan/uit aandrijving.
Indien uitgeschakeld is
het gewoon een 3x1
(niet aangedreven zijspan). Indien nodig kan
de aandrijving worden
ingeschakeld waarna
een 3x2 ontstaat, echter
wel met een volle sper.
Deze aandrijving is dus alleen in het terrein te gebruiken (of op een gladde
ondergrond).
Voor de meeste cardantypes is een andere overbrenging verkrijgbaar om
het karakter en het gebruik af te stemmen. Ondanks het gebrek aan vermogen ben je met de (autostabiele) 3-punt opstelling van een zijspan in staat
om behoorlijk gekke dingen te doen. Je relatief lage gewicht (tov auto’s), de
grote vrije ruimte onder motor en bak en het karakter van de boxer maken
de combinatie van (aangedreven) zijspan + achteruit natuurlijk wel erg
capabel in het terrein. Ook in de winter zijn het op zich prima gebouwde
combinaties om je mee op de weg te begeven.
Je kunt zeggen wat je wilt maar de gemiddelde Rus is ontworpen als zijspanmotor en dat is toch iets anders dan een solo die omgebouwd is tot... Over
het algemeen zijn de Russische zijspannen als combinatie prima uitgeruste
spannen en zit er echt wel balans in het rijwielgedeelte.
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Zijspanbak
De meeste Russen die we in Nederland zien zijn uitgerust met een zijspanbak.
Viertakten eigenlijk altijd met een zware stalen bak, het comfort in de bakken is goed te noemen, ook voor een langere rit. Je ziet ze niet voor niets ook
zo vaak gemonteerd op andere motoren dan Russen.
Met of zonder achterklep is
de belangrijkste vraag hier.
Dnepr bakken hebben geen
achterklep en laden via
het zitje van de bakkenist.
Niet heel praktisch omdat
je bij pech ongeveer alles
en iedereen moet uitladen
om in de kont van de bak te
komen. Goed nieuws is wel
dat hij volledig waterdicht
is :), een Uralklep wil nog
wel eens lekken. Het stoeltje
bestaat standaard uit twee losse delen. 1 deel ligt op de bodem van de bak
en is voorzien van vering en vulling. Het rugdeel is al dan niet vastgemonteerd aan de achterzijde (Ural) of staat los (Dnepr) en is dan afsluitbaar.
Ural en Chiang Jiang bakken zijn over het algemeen
uitgerust met een achterklep.
Deze is met gemonteerd
reservewiel te openen en
geeft een goede toegang
tot de bagageruimte achter
het stoeltje. Verder zijn de
bakken redelijk gelijk qua
vorm en opbouw alhoewel
er natuurlijk wel verschillen
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zijn. De vering van de bak is nog een verschil. De oudste bakken staan op
een bladgeveerd onderstel. Dneprbakken steunen op driehoeksrubbers en
de Ural bakken staan op ronde rubber blokken onder de bak. Vaak staan ze
(zeker nieuwere spannen) achter erg hoog op het frame. Alle methoden werken prima voor het gebruik. Sommige leden vonden het nog niet comfortabel
genoeg en hebben er zelfs nog schokbrekers opgebouwd.
1 punt van aandacht. De zijspanonderstellen en bakken van aangedreven
Dneprspannen zijn anders opgebouwd qua geometrie. Het wiel staat verder
naar achteren. Deze spannen zijn dus iets minder veilig om aan een niet aangedreven motor te hangen omdat ze sneller op hun neus staan in een bocht
naar links. Het frame is vrij eenvoudig te herkennen aan de ruitvorm achteraan links op het frame, hier loopt de aandrijving tussendoor. Niet aangedreven spannen hebben gewoon een rechte doorlopende framebuis.
Als een trekhaak gemonteerd wordt zal deze vaak aan het verlengde
hiervan gemonteerd worden omdat deze lokatie dan weinig reactiekrachten
opwekt, de trekhaak zit dan ongeveer op 1/3 aan de linkerkant van de combinatie. Bij een aangedreven Dnepr-zijspan kan de trekhaak in het midden
van de combinatie gemonteerd worden.
Het reservewiel is gemonteerd op een drager op de zijspanbak. Eventueel
kan hieroverheen nog een standaard of zelfgebouwd bagagerek gemonteerd zitten.
Zijspan en reservewiel.
Alle Russen hebben standaard wielen die rondom op de motor gemonteerd
kunnen worden. In het wiel is een meenemer voor de aandrijving gemonteerd
waardoor alle wielen overal geplaatst kunnen worden. Standaard zijn over
het algemeen 19” wielen gemonteerd. Russische wiellagers zijn niet denderend van kwaliteit dus vervangen door iets Europees is niet zo moeilijk en aan
te raden. De stelmoeren van de lagers willen nog wel eens loslopen, vooral
op het zijspanwiel.

20

Het wiel staat dan ineens vast en soms is de fijne draad beschadigd in het
wiel. De standaard gelakte velgen zijn meestal niet rond, mede te danken
aan de groffe verlassing van de velghelften. Er zijn meerdere typen wielen
te vinden.
Oude modellen en zijkleppers hebben standaard een zgn. halve naaf. Een
kant van het wiel heeft normaal lange spaken tot het hart van het wiel, de
andere kant tot de remnaaf. daarna kwamen de volle naafwielen van Dnepr
en Ural, voor het remvermogen maakt het niet veel uit. De laatste types
Ural volnaafwielen hebben rechte spaken ipv geknikte spaken, dit type is in
principe sterker dan de andere wielen. Ook zijn Uralwielen vaak ronder dan
Dneprwielen.
Carosserie, Spatborden en tanks
Laten we het maar carosserie noemen maar eigenlijk hoort die term meer
bij de autowereld. Er zijn meerdere modellen en typen spatborden en tanks
te vinden. Aangezien ook hier leentjebuur gespeeld wordt bij alle modellen
onderling is het moeilijk hier harde typeuitspraken over te doen. Over het
algemeen geldt voor spatborden het volgende. zijn het bolle spatborden
dan is het Dnepr-materiaal. Ural spatborden zijn meer afgevlakt van boven,
Chinese ook. Zijkleppers hebben over het algemeen een gedeeld achterspatbord wat opgeklapt kan worden waardoor het wiel eenvoudiger gedemonteerd kan worden.
Tanks kunnen uit verschillende modellen bestaan. de zgn. druppeltanks komen
voor op alle modellen maar zijn over het algemeen voorbehouden aan de
oudere modellen, de oudste modellen hebben aan de zijkanten rubbers en
zijn voorzien van een opbergvakje in de tank, latere modellen zijn glad. ze
worden vaak gemonteerd als verfraaiing op de latere modellen. Hierna kwamen hoekige modellen voor de dneprtanks en de wat rondere exemplaren
(met kunststof band om de tank rond de lasnaden ) van Ural.
Voor alle tanks geldt dat de bodems nog wel eens doorroesten, de Dnepr
tanks gaan geregeld lekken op de ophangpunten aan de voorkant.Alle tanks
21
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Dnepr Tank

M-72 tank
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kunnen voorzien zijn van een zeefje in de opening. vooral handig bij tanken
uit de jerrycan of in vuile omstandigheden. In Nederland bij de pomp kun je
hem beter even uit de tank halen steeds. tankt een stuk sneller en schoner.
In principe zijn beide helften van de tank altijd verbonden met een slangetje
tussen linker en rechter tankhelft, deze loopt onder de bovenste framebuis
door. Lasnaden zijn vaak zichtbaar en worden over het algemeen ook niet
afgewerkt.
Voorvorken
Schommelarm, telescoop of korte schommelarm, het kan allemaal. Standaard
zijn veel Russische motoren uitgerust met telescoopvoorvorken. Op zich niet
veel over op te merken behalve dat ze ipv voorvorkolie gebruik maken van
motorolie. Veel eigenaren vinden de vork echter niet fijn in zijspangebruik
omdat de vork gaat torderen. Hierdoor gaat de vork slaan in plaats van
veren en dat rijdt niet fijn.
Veel spannen worden dan ook geupgrade naar een schommelarmvoorvork,
hiervan zijn meerdere types beschikbaar. Het Dneprtype is een van de beste
daarin. De Uralvork is te verbeteren door de ophanging van de vering aan
te passen waardoor de vork wat ‘dieper’ komt te liggen, door de ontbrekende verbinding tussen de twee poten blijft hij echter te slap voor intensief
gebruik.
Zeldzaam, en zeker in goede staat, zijn de kort geduwde schommelarmen
die op de Dnepr K750 voorkomen. Solo rijden met een schommelarmvoorvork is niet aan te raden.
Het weggedrag van de motor wordt er zeker niet beter op. M72 is een korte
tijd bij IMZ en KMZ in elkaar gezet, net voor de K750 of tegelijkertijd van
het verschijnen van dat model is de korte swingarm gebruikt bij de Dnepr
versie van de M72.
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Dnepr spatborden, korte geduwde
schommelarmvoorvork, meestal gebruikt
in de K-750

Ural Telescoopvork en spatborden type
M-72, hoog spatbord in gebruik op militaire
modellen

Ural Swingarm, typische knik in onderste ligger.
Spatborden met losse chromen trekstang rondom

Dnepr Swingarm, rechte onderste ligger.
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Koplampen / dashboards / stroomvoorziening
Russen kunnen standaard voorzien zijn van 6 volt systemen (plus aan massa,
min aan massa, beiden komen voor). Dan hebben ze een dynamo met mechanische spanningsregelaar, deze types hebben een erg lage stroomopbrengst.
Vaak is het amper mogelijk om met verlichting aan te blijven rijden zonder de
accu leeg te krijgen.
De latere types hebben 12 volt en elektronische regelaars. Deze types hebben minder problemen over het algemeen met stroomopbrengst. Wel is de
kwaliteit van de dynamos vaak niet denderend te noemen, zeg maar gerust
slecht. Als je geluk hebt heb je er een die het goed doet en dat ook blijft
doen, binnen de club zijn mensen die ze omwikkelen naar een moderner
ontwerp.
Verlichting varieert van de 6 volt lampjes tot 12 volt lampen. Op de oude 6
volt systemen wordt nog wel eens uitgeweken naar LED-verlichting door de
liefhebbers, mede door de beperkte opbrengst van de dynamo/ alternator
Koplampen kunnen ook in vele verschillende vormen komen. De zijkleppers
en Chinezen hebben een mooie koplamp met in de lamp geintegreerd de
kilometerteller, contactslot en sommige lampjes. Standaard vaak alleen een
laadlampje en zekeringhouder bij de oudjes. Later heeft Ural de teller wel
op dezelfde plaats laten staan in het ‘dashboard’ maar steekt deze een stuk
uit boven de koplamphouder uit, het contactslot verschoof naar de linkerkant
van de koplampbevestiging.
Dnepr bedacht dat de gemiddelde berijder een brooddoos nodig had en
monteerde die op het balhoofd. Links alleen een contactslot (wat op die
plaats natuurlijk volloopt met water), rechts de teller en onderaan een rij
waarschuwingslampjes (oliedruk, laadspanning, knipperlichten, vrijstand en
groot licht). Ook hier geldt dat veel mensen hier zelf wat vervanginswerk aan
doen.
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Dnepr Dashboard ook wel broodtrommel genoemd

Modern Ural dashboard

Oud ural, dnepr en chiang Jiang dashboard/ koplamp
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Zadels
Russen kunnen voorzien zijn van zweefzadels of buddyseats. Zijkleppers hebben eigenlijk altijd een zweefzadel standaard gehad. Veel mensen bouwen
ze echter weer om uit nostalgische overwegingen. De zweefzadels zijn overtrokken met een kunststof zadeldek en worden afgeveerd met een flinke veer
(Zijkleppers) of rubber blokken (latere modellen). Daarnaast is op de latere
Ural- modellen en veel Dneprs ook een buddyseat beschikbaar. Het zitcomfort is over het algemeen behoorlijk goed van de spannen.
Accessoires
Legio te bedenken, er wordt van alles op of aan Russen geschroefd. Van de
obligate munitiekisten, jerrycans, zoeklichten tot lieren, machinegeweerdragers, spades en bijlen. Kofferrekjes over het reservewiel, twee reservewielen,
BBQ op de plaats van het reservewiel, het is allemaal al een keer vertoond.
Alles kan worden vastgeschroefd aan zo’n bak. Leef je hier lekker op uit en
maak je Rus uniek, dat doen de meesten van ons. vergeet niet, zelfs in de
fabriek wisten ze niet altijd hoe een model eruit hoorde te zien.
Als je nu nog aan het lezen bent ben je waarschijnlijk een prima slachtoffer voor een relatie met een Oostblok-fiets. Het enige wat je dan nog kunt
doen (als je dat nog niet gedaan hebt) is lid worden van de UDCN en zo snel
mogelijk er een aanschaffen.
Succes !!

						

Benno
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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. Activiteiten die voor 11 mei
plaatsvinden worden apart behandeld in
deze Twin.
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 of Russian Twin.
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 oldtimeryoungtimer 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
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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 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

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 dit keer !!
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Watjestreffen 2014
Jos Luijckx

In het weekend van vrijdag 28 februari t/m zondag 2 maart vond alweer het
11e watjestreffen plaats. Ik kan zeggen dat ik alle 11 keer aanwezig ben
geweest. De eerste 8 treffens vonden plaats op Camping de Woensberg.
Een locatie die mij altijd deed denken aan vroeger tijden, padvinderij en
schoolkamp. Een centraal kantine gedeelte voor koken en korvee met daar
omheen een zevental Spartaanse huisjes voor pitten en praten. Spartaans,
want de bedden waren houten kotten met een dun matrasje. Bovendien lag je
hier met acht man te ronken en wat al niet meer! Hier was het altijd gezellig
en hier konden de motoren rond de huisjes gestald worden. Daarnaast hebben we in die acht jaar ook flink wat hout verstookt. De vlammen reikten hier
soms tot boven de boomtoppen, zeker wanneer het flink vroor. Dat hebben
we in die acht jaar een paar keer mogen meemaken.
Een noodsprong werd ons 9e watjestreffen waar we onderdak vonden in het
Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. Een locatie die we ook met anderen moesten delen en die vooral een jeugdherberg gevoel opriep. Het jaar daarop in
2013 werd een alternatief gevonden in Naarden. Het Gustav Brieglebhuis.
Een locatie die ons doet denken aan de Woensberg. Opgericht door een
kinderloos gebleven echtpaar met centjes. Een vakantiebestemming voor de
arme kindertjes uit Amsterdam. En nu dus een weekendbestemming voor de
UDCN. Ook hier een centraal gedeelte voor koken en korvee en huisjes voor
pitten en praten. Ietsje luxer dan op de Woensberg en helaas geen plek voor
de motoren rondom de huisjes, maar prachtig gelegen aan een onverhard
pad in een bosrijk gebied aan het Gooimeer.
Op vrijdag de 28e had ik een vrije dag. Thuis eerst wat gemountainbiked
in de omgeving en daarna op mijn gemak het Chineesje bepakt en rustig
op weg gegaan richting het Gooi. Lekker binnendoor tuffen via Leimuiden,
Uithoorn, Vinkeveen, Bussum en Naarden. Als ik rond vijven aankom zijn er al
veel UDCN-ers. Zij hebben hun kot reeds gevonden en hun slaapvertrekken
ingericht. Ik schud handen en maak weer opnieuw kennis met iedereen. Ook
ik zoek een plek in een van de huisjes.
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Benno’s soep staat op het vuur en al gauw wordt de etensbel geluid. We eten
heerlijke snert en uiensoep. ’s Avonds zit ik buiten bij het vuur. Henk en Cock
maken ‘zelfgemaakte’ gluhwein op een driepoot boven de vuurkorf, die heerlijk smaakt. Gerrit heeft ambachtelijk gemaakte Ural Mokka en je begrijpt;
het is weer een prachtige avond.
De volgende ochtend is iedereen weer vroeg uit de veren en na het ontbijt start de toerrit. Dit keer vertrekken we eerst naar de haven van Huizen
alwaar we op de parkeerplaats bij een ridderboot de verrichtingen van een
beginnend motorrijder gade slaan. Daarna rijden we rond in ’t Gooi en doen
zelfs nog even de Woensberg aan. Enkele bestuursleden maken daar een
praatje met de campingbeheerder. Ze komen met een grote smile het kantoortje uit. Na wat omzwervingen komen we terecht bij een boerderij nabij
Spakenburg. Hier is een rietdekkersmuseum gevestigd. We worden hier voorzien van koffie met een hele flinke punt appelgebak. Na de koffie krijgen we
een rondleiding door het museum.
Vervolgens brengen we een bezoek aan de supermarkt, waarna we de
terugtocht inzetten. Hier is de keukenbrigade onder leiding van Hans en Henk
al druk in de weer om een heerlijke nasimaaltijd te bereiden.
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We maken op het terrein nog een zogenaamde ‘Dini’; een avondwandeling.
We zien hier nog de plekken waar in de 2e wereldoorlog enkele luchtafweerkanonnen hebben gestaan. We proberen nog bij het meer te komen,
maar dit is onmogelijk door de verschillende houtwallen die op het terrein liggen. Dan klinkt de etensbel en wij spoedden ons naar de gemeenschappelijke
ruimte. Op het menu staat nasi, stoofvlees, sajoer boontjes en kool met een
heerlijke pindasaus. Als toetje krijgen we griesmeelpudding die ons gesponsord werd door Rob Meier en die zelf niet aanwezig kon zijn.
Ook deze avond verloopt weer als vanouds. Ik blijf heerlijk warm bij de vuurton zitten en vertrek voor mijn doen redelijk vroeg naar mijn mandje.
De volgende morgen is er weer een heerlijk ontbijt met gebakken eieren.
Dan rest ons niets anders dan de boel schoon te maken. De een na de ander
vertrekt zins weegs.
Het was weer een mooi treffen.
Groeten,
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Motocrypto
Oplossing opgave nr. 94 december 2013.
1.Splitsing,2.Afslag,3.Verkeersgeleider,4.
Afrijden,5.Vluchtheuvels,6.Invoegstrook,7.
Vluchtauto,8.Feestverlichting,9.Klaverblad,10.
Alcoholcontrole.
Dolf, Peter en Siny hebben een goede
oplossing van de vorige opgave ingestuurd. Van harte gefeliciteerd! Eeuwige roem zal
jullie deel zijn.
Voor de liefhebbers is hier weer een nieuwe uitdaging.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rente stop					
Olieprijs					
Munitieopslagplaats				
Massaal overstappen naar cardanaandrijving
Amstel gold race 				
Familie van de hoogspanningsmast?		
Vuurtoren					
Tabblad					
Doet de slijter ook				
Heeft een tweetact rijder			

.e..e..o.e.
..ee..e..
.o.e..a.e.
.e..i…ea..ie
..a…ij.e..
.a.e..oo.
..aai.i…
i..oe….oo.
a..o.o..o…o.e
.e….ee..e..ou.i..

Veel succes en stuur je oplossing naar:

Luijt.postma@gmail.com
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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam: Gerrit Busweiler		
Leeftijd:
				
60 jaar jong
Gezinssamenstelling:
We zijn nu nog met zijn tweeën, mijn vrouw Aty en ik.
De kinderen, drie stuks, zijn het huis uit.
Beroep:
Ik werk als trajectcoördinator bij Humanitas. We proberen mensen met een
licht verstandelijke beperking, die fors in de problemen zitten, weer op de
goede weg te helpen. 		
Motorpark:
Op dit moment een Harley Liberator, een BMW R1150R en een Cjang Jiang.
Lid van de UDCN sinds:
Heb het nagezocht, dat zal vanaf midden 1993 zijn. Vlak voordat ik mijn
eerste Rus kocht. In eerste instantie er samen met broer Johan eentje aangeschaft, maar ik wilde er toch een voor mezelf.
1.

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

Liefde op het eerste gezicht. In Kampen, waar we toen vlak naast woonden,
zag ik er steeds eentje staan. Een lijk van een ding. Losse auto dynamo er op
etc. Maar dat span hè, dat was het. Samen met Johan dat ding gekocht en er
wat van getracht te maken. Maar ik wilde er zelf een. Dus in Venlo een Ural
gekocht. Splinternieuw, zo uit het krat. Eentje voor de binnenlandse markt.
Slecht ding. Na 2500 km legde ik al een rookgordijn waar een Jupiter niks
bij is.
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2.

Wat is de beste herinnering aan je span?

De toerritten met de club, maar ook de ritjes in de omgeving met de kinderen
in de bak. Die vonden het geweldig wanneer ze mee mochten naar een treffen. Maak ook de ritten met Live Life, een gehandicaptenrit in Kampen waar
zo’n 250 motoren aan mee doen. Ik rij al zo’n tien jaar mee. Prachtig om te
doen.
3.

Wat is de slechtste herinnering aan je span?

De laatste keer dat mijn Dnepr me liet staan op de A50. De zoveelste versnellingsbak die het opgaf. Toe heb ik hem, na geloof ik 12 jaar “trouwe”
dienst, weggedaan. Heb ik nu nog spijt van. Ik had er steeds wel eentje naast
voor de fun en om op te knappen, te verkopen, maar deze heb ik echt lang
gehad. Het was ook de eerste keer dat ik me door de wegenwacht thuis heb
laten bezorgen.
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Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr,
Chiang Jang o.i.d.?

Anekdote, ja het is natuurlijk één grote grap, in deze tijd rijden met een zijspan met 50-er jaren techniek. Maar ik vergeet nooit dat ik mijn eerste Ural
op een rommelmarkt in IJsselmuiden te koop had staan. Groot bord erop. Ik
ben zelf in de kring belangstellenden gaan staan en de mensen wisten niet
dat ik de eigenaar was. Prachtig om de “deskundigen” te horen discussiëren
over hoe oud dat ding wel was en hoe mooi gerestaureerd.
5.

Heb je nog andere hobby’s?

Ik houd van knutselen, vandaar ook die Rus. Dus alles in en om huis doe ik
veelal zelf. De tuin, de vijver met koi enzovoorts. Daarnaast zing ik in het
kerkkoor en houd ik me bezig met genealogie, het uitzoeken van de familiestamboom. Vervelen doe ik me nooit.
6.

Wat was het beste treffen ooit?

Een treffen is wat mij betreft geslaagd wanneer er een mooie opkomst is en
het lekker weer is. Voor mij springt er eentje wel uit. Dat was in Zuid Beveland
in september. Een pokkeeind rijden toen, maar prachtig weer. We zijn toen
daar het water nog in geweest. Maar ik heb ook goede herinneringen aan
treffens bij Oberhausen en Warnke in Duitsland.
7.

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

Die bastaard BMW/Dnepr van broer Johan. Niet omdat het mijn broer is,
maar omdat hij het voor elkaar krijgt om (bijna) altijd de pechprijs te winnen.
Het ding ziet er niet uit, wanneer je bij hem in de bak zit verwacht je steeds
dat er weer allerlei onderdelen afvallen, maar het apparaat zit vol technische hoogstandjes. Let er maar eens op!
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8.

Wat is de beste motortip die je hebt?

Rij voorzichtig. Ik rij nu 40 jaar en heb heel wat nare motorongelukken gezien,
vooral de laatste tijd. Zorg dat je gezien wordt. Gelukkig valt het met een
zijspan nog wel mee. En voor een Rus: altijd gereedschap mee!
9.

Vraag aan Gerrit van Harry: Doet de Liberator van je vader het
nog en zo ja, rijd jij er weleens op?

Jazeker! Twee trappen en hij loopt. Ik heb het blok volledig laten reviseren.
Ik rij regelmatig mee met oldtimerritten in de omgeving. Ben lid geworden
van de Klassieker, een oldtimermotorclub in de omgeving. En: er zit nu een
Goulding zijspan aan. De versnellingsbak wordt binnenkort gereviseerd en
voorzien van een achteruit. Hierdoor is hij beter te hanteren.
10.

Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Ik zou van Derk wel eens willen weten of hij nog wel eens wat van Klaus
gehoord heeft. Die Duitse techneut kwam vaak met prachtige motoren op de
treffens van de UDCN.
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Olga Markovna deel 2
door: Pieter Lettinga

Twee jaar geleden vertelde Olga Markovna uit Chernigov Oekraine haar
levensgeschiedenis aan Pieter Lettinga. In het vorige nummer van de Twin
stond het eerste deel van het bewogen leven van Olga Markovna uit Chernigov Oekraine. Geboren in 1910, behoort zij tot de laatsten die zowel de
tsarentijd, de revolutie, de grote hongersnood, de tweede wereldoorlog, de
val van het communisme en de zelfstandigwording van Oekraine. Dit jaar
hoopt zij 104 te worden.
Aan het eind van het eerste deel vertelde Olga hoe zij en haar zoontje de
grote hongersnood in de jaren dertig overleefden. Hier volgt het tweede
deel van haar verhaal.
“Na de hongersnood verhuisde ik met mijn zoontje en mijn moeder naar
Rostov in Rusland. Daar werkte ik dertien jaar als postbode. Ik was best
een knappe vrouw in die tijd. Er waren natuurlijk geen mooie kleren. Maar
ik gebruikte lipstick en ik had een prachtige blauwe doek die goed bij mijn
bruine ogen paste. In die tijd was abortus verboden. Echte dokters voerden
die ook niet uit. Maar er werden heel wat illegale abortussen gedaan door
vrouwen die daar goed mee verdienden.
In ons dorp woonde een visser, een knappe man, met zijn jonge gezin. Kort
na de geboorte van hun eerste kind werd zijn vrouw weer zwanger. Zij ging
naar zo’n illegale aborteuse om het weg te laten halen. Tijdens de abortus
begon ze hevig te bloeden en stierf. Ik kwam met de post bij de visser en zag
hem staan met een kind op de arm. Hij keek op een speciale manier naar mij
en ik voelde dat hij me wel wilde. Drie dagen later stond ik pannenkoeken te
bakken. Daar kwam de knappe visser aan op de fiets. Hij zei: “ Olga, weet
je waar ik voor kom?” Ik zei: “Ja, dat weet ik. Je wilt met me trouwen.” Dat
was zo. Maar ik heb het niet gedaan. Het is een zonde tegenover god om zo
snel te hertrouwen. Mijn buurvrouw verklaarde me voor gek. Een paar maand
later zag ik bij het rondbrengen van de post dat er een nieuwe vrouw in huis
was.
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Tweede huwelijk
Een jaar of twee later vond ik zelf een nieuwe man, een prachtige Kozak.
Hij kon geweldig dansen, zingen en harmonica spelen. Zijn vader was door
Stalin tot grootgrondbezitter verklaard. Hij moest naar een kamp in Siberie,
waar hij vrij snel stierf. Ik had een goede tijd met deze man. In 1939 moest
hij meevechten in de Russisch-Finse oorlog. In de zomer van 1941 vielen de
Duitsers ons aan. Ons leger was totaal onvoorbereid. Mijn man moest weer
vechten. De soldaten hadden niet eens uniformen. Ze kregen een geweer in
handen gedrukt en werden in goederenwagons naar het front gereden. Mijn
man kwam terecht in de buurt van de Krim, aan de Zee van Azov. Duitse
tanks omsingelden zijn eenheid en dreven alle Russische soldaten de zee in.
Daar verdronk mijn kozak met zijn kameraden. Maanden later kreeg ik zijn
brieven. Hij schreef hoe ze met lichte wapens een ongelijke strijd moesten
voeren tegen de Duitse pantserdivisies.
Tijdens de oorlog bleef ik in Rostov mijn werk als postbode doen. Het gebied
werd zwaar gebombardeerd. Maar de Duitsers slaagden er niet in om het te
veroveren. Tijdens de bombardementen schuilden we in ondergrondse holen
die elk ongeveer twintig mensen konden bergen. Soms was er een beetje
licht van een kaars. Altijd stond er een emmer, waar de angstige mensen hun
behoefte op konden doen.
Er was een rijk echtpaar in het dorp. De man was de baas over de opslag en
distributie van voedsel. Man en vrouw droegen hun geld op het lichaam. Bij
bombardementen schuilden ze nooit in hetzelfde hol. De man was bang dat
tijdens een bombardement zijn huis zou worden geplunderd. Hij vroeg mij of
ik dan niet wilde oppassen. Ik zei ja. Bij het volgende bombardement zaten
de echtgenoten weer in verschillende schuilplaatsen. Ik zat in hun huis. Ik
zag de muren heen en weer gaan. Na afloop van het bombardement kwam
de man huilend naar huis. De schuilplaats van zijn vrouw had een voltreffer
gehad. Niemand had het overleefd. Ook deze man wilde met mij trouwen.
Maar ik was nog verdrietig van mijn Kozak. Bovendien was dit een lelijke
man om te zien en was zijn ene been korter dan het andere.
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Derde huwelijk
Aan het einde van de oorlog trouwde ik toch weer. Maar het was een slechte
man. We hebben samen als arbeiders gewerkt aan de weg van Leningrad
naar Siberie. We sliepen in ijskoude tenten. Toen de oorlog afgelopen was,
gingen we terug naar Oekraine, naar Chernigov, dat honderdvijftig kilometer
ten noorden van Kiev ligt. Mijn man sloeg me. Daarom besloot ik naar Tsjechoslowakije te vluchten, waar een nicht van mij woonde. Daar vond hij me
toch en nam me weer mee naar Chernigov. Omdat hij me bleef slaan, ben ik
bij hem weggegaan.
Werk
In die tijd had je bij grote bouwplaatsen en fabrieken slaaphuizen voor de
arbeiders, die van heinde en ver kwamen. Ik kreeg de leiding over twintig
meisjes die in een conservenfabriek werkten. In de loop van de jaren werd
het steeds moeilijke. Dat kwam door de jongens en jonge mannen die bij de
meisjes wilden komen. Ze klommen door de ramen en werden agressief. Toen
ze in woede mijn hond dood maakten, had ik er genoeg van. Ik nam een
baantje als schoonmaakster in een ander slaaphuis.
Inmiddels was mijn zoon getrouwd. In 1954 kreeg ik een kleinzoon. De directeur van het bouwproject waar ik werkte, liet mij bij zich komen. Hij vertelde
dat de partijsecretaris van de provincie op zoek was naar een kok en dat
hij mij had aanbevolen. De volgende dag kwam er een zwarte Wolga met
geblindeerde ramen voorrijden. Die bracht me naar het grote huis van de
partijsecretaris. Zonder gesprek vooraf ging ik aan het werk als kok. Een
paar jaar later maakte mijn baas promotie en vertrok naar Kiev. Een paar
maanden lang bracht de zwarte Wolga mii aan het begin van de week naar
Kiev en aan het einde van de week weer terug. Toen dat teveel gedoe werd,
nam ik een baantje als conciërge in een grote kapperszaak in Chernigov.
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Ongeluk
Chernigov ligt aan de rivier de Desna. Op een kwade dag in 1961 zag mijn
zoon twee meisjes in het water die dreigden te verdrinken. Hij sprong in het
water en slaagde er in ze te redden. Maar daarbij stootte hij zijn hoofd aan
een balk, raakte bewusteloos en verdronk.
Ik nam mijn kleinzoon in huis en voedde hem op. Hij is nu 57 en woont in Rusland. Elke week belt hij mij op en een keer per jaar komt hij op bezoek.
Pensioen
In 1982 ben ik op 72-jarige leeftijd met pensioen gegaan. Ik krijg ongeveer
tachtig Euro in de maand. Mensen bellen me regelmatig op, maar ze komen
weinig op bezoek. Ze zijn tegenwoordig allemaal zo druk. Ook te druk om te
bidden. Daarom is het nu mijn taak om dat voor ze te doen.”
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Watjestreffen 2014
door: Roel de Glopper

Ook dit jaar begon ons Treffenseizoen in het Gustav Brieglebhuis in Valkeveen. Vanaf twaalf uur begonnen de deelnemers binnen te druppelen.
Het valt op dat al veel mensen al behoorlijk vroeg in de middag arriveren.
Begrijpelijk, voor de meesten is het maar een klein stukje.
Na ontvangst met koffie en koek en het zoeken van een slaapplek begint
het weekend echt. Iedereen loopt lekker buiten te scharrelen in het zachte
voorjaarsweer. Wat heeft wie allemaal aan zijn motor gedaan, duiken er nog
nieuwe gezichten en zijn de gehoopte bestaande gezichten er al. Opvallend
is het hoge aantal niet-russische motoren. Naast onze russen zijn er dit jaar
meer Chang JIangs en Zündapps dan voorgaande jaren. Na de onvolprezen
soepen van Benno glijden we langzaam de avond in. Het kampvuur wordt
opgestookt met door Gerrit verzorgd hout. Gelukkig staat de aanhanger
vlak naast het vuur zodat de brand er goed in kan blijven. Nadat het vuur
goed brand plaatst Henk zijn heksenketel met Glühwijn boven het vuur. Ook
buiten is de inwendige mens verzorgd. In de loop van de avond dreigt een
beetje regen nog roet in het eten te gooien, maar gelukkig drijft het over. De
hele avond is er gestaag heen en weer verkeer tussen de recreatiezaal (voor
de Watjes) en het kampvuur. Om drie uur gaat de laatste slapen.
Als ik de volgende morgen in de recreatiezaal kom drijft mij de geur van
spek en gebakken eieren al tegemoet. Voorlopig begin ik maar met koffie
en een sigaret. Na het ontbijt loopt iedereen gezellig te keutelen. Sommige
gaan nog even tanken, andere hun drankvoorraad bijvullen. Om elf uur starten we met de toertocht. Omdat er een paar nieuwe gezichten bij zijn wordt
het follow-up systeem doorgenomen. Direct aan het begin van de toertocht
stoppen we bij een varend museum in de haven van huizen. Op de grote
parkeerplaats bij de haven waren motorrijschoolleerlingen aan het oefenen
met het draaien van achtjes. De vraag of we het ook mochten proberen werd
met een volmondig ja beantwoord. De rijschoolhouder stelde zelfs nog voor
om nog meer parcoursen uit te zetten. Uiteindelijk bleek ik de enige die geïnteresseerd was. Was de rest er van overtuigd het wel te kunnen of durfden
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ze het niet aan?
Na een tankstop
komt de toertocht
echt op gang. We
slingeren door
de bewoonde
wereld van Huizen
en Eemnes om zo
langzaam in de
buitengebieden
terecht te komen.
In het begin is er
wat verwarring
over wie de laatste motorrijder
is waarvoor weer aangesloten moet worden. Later bleek dit ook gewijzigd
wegens motorische problemen van de achterrijder. Een versleten schuif in de
gashendel bleek de boosdoener, maar dat ontdekten we ’s avonds pas.
Ons culturele uitje bestond dit jaar uit een bezoek aan een museum over de
rietcultuur met aansluitend koffie en gebak. Als we daar aankomen blijken
we ineens een deelnemer meer te hebben dan we dachten. Onderweg zag
een JAWA ons rijden en dacht; ”Dat is leuk, soortgenoten. Waar gaan ze
naar toe?”. Na een rondleiding langs onze motoren ging de JAWA-rijder met
vriendin weer verder. De toertocht werd vervolgd met een grote boog richting de supermarkt. Nadat iedereen zijn eerste levensbehoeften had aangevuld, de tocht vervolgd naar ons kampement. Als we terug zijn op het terrein
staan daar ineens een dame en een jongeman. Het bleek dat de dame ’s
middags Iwan had zien staan met zijn Zündapp tijdens de toertocht. Het
volgende gesprek ontspon zich. “Hé, dat is een Zündapp. Mijn zoon heeft ook
een Zündapp. Waarop Iwan zegt: “Maar dit is een K750”. “Die heeft mijn
zoon ook”, zegt de dame daarop. Ondertussen heeft de dame haar zoon
ingeseind en die neemt het gesprek over. Ton is inmiddels lid geworden en zal
waarschijnlijk bij de Zandhappersrit aanwezig zijn.
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Henk en Hans zijn met een aantal hulptroepen in de keuken verdwenen om,
naar later bleek, een exquise rijsttafel te fabriceren. Dit ging niet zonder
slag of stoot. Nadat ik naar Huizen was gestuurd om vuilniszakken kwam er
een telefoontje of ik ook satésaus en pindakaas mee wilde nemen. Door het
gezoek naar de satésaus vergat ik de pindakaas en kon dus weer de supermarkt in. Daar stonden voor mij bij de kassa drie pubers die erg tevreden
met zichzelf waren. Toen ze mij mijn schamele twee potten pindakaas op de
band zagen zetten riep er één stoer: “Dat is ook niet de moeite, dat betaal
ik wel”. Waarop ik mijn scheidingsbalkje weghaalde en dank je wel, zei. Toen
de knaap daadwerkelijk moest gaan afrekenen en de cassière twijfelde of
de pindakaas wel op zijn rekening moest, zei hij dat het goed was. Vond ik
wel sterk van hem. Niet alleen wat roepen maar ook echt betalen. Na een
heerlijke rijsttafel ontspon zich hetzelfde patroon als de vorige avond. Eerst
een bakkie koffie, daarna een biertje en in de loop van de avond overgaan
op wat sterkers. Kennelijk had de vorige avond toch wel een aanslag op ons
oude mannen gedaan want om half twee was iedereen vertrokken. De volgende ochtend weer het eieren met spek ritueel maar met beduidend minder
eieren. Iedereen was er van overtuigd dat er nog veertig eieren moesten zijn,
maar dat bleken er maar twintig. Na het schoonmaken van de hutjes en de
rest van de locatie ging ieder zijns weegs.
Het was weer een geslaagd geheel.
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Roel de Glopper

De Russische Keuken, WODKA
Koken met ... Svetlana

‘Russische wodka bekoort door zijn kristalheldere reinheid en zijn unieke smaak; hij heeft
de zachtheid van versgevallen poedersneeuw,
de verkwikkende vochtigheid van een zomerse
bui, het aroma van vers brood en de geur van
geploegde velden en bloeiende weiden: Zo
omschrijft de Moskouse Cristall-distilleerderij
haar product. Russische wodka kan daarom ook
alleen in Rusland worden geproduceerd. Nergens anders bestaat zulk zacht
water als dat van de Russische bosbeekjes en het geëvenaarde klimaat dat
op de velden de unieke Russische rogge doet groeien. De grondstoffen en
bereidingswijze bepalen de kwaliteit van de wodka.
De Russen drinken het ‘watertje’, zoals zij het noemen, net als de Scandinaviërs puur en ijskoud. Er mogen in geen geval ijsblokjes in het glas; de fles
en de glazen worden van tevoren gekoeld. Omdat het alcoholpercentage
4O-45% bedraagt, is het geen drankje voor zwakkelingen. Met een jaaromzet van meer dan twee miljard flessen is wodka de meest gedronken brandewijn ter wereld.
De absolute marktleider met naar schatting vijftien miljoen kisten* is de
Stolichnaya, die net als de nummer twee, Moskovskaya en alle aanverwante
merken, in de beroemde Moskouse Cristall-distilleerderij wordt geproduceerd. Alle andere merken worden in de tien distilleerderijen van Sojus
plodo-import geproduceerd. De geschiedenis van de Smirnoff-wodka is
exemplarisch voor de veranderlijke geschiedenis van de wodkabereiding
in Rusland. Volgens de geleerde Viljam Pochlebkin zou de eerste wodka
halverwege de 15e eeuw gedistilleerd zijn in het Chudow-klooster. Er was
op dat moment in het groot hertogdom Moskou een grotere roggeoogst dan
nodig was en in 1474 verwierf men een monopolie voor de productie en
* 1 kist bevat doorgaans 12 flessen
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handel van wodka. In de loop van de tijd nam de productie gestaag toe en
werd wodka al snel naar Zweden en de Baltische landen geëxporteerd. Er
ontstonden ‘tsarentaveernen’ en de waarden mochten zelf zowel verkopen als
produceren. Hier had de kwaliteit al snel onder te lijden en daarom werd de
productie in 1681 opnieuw onder staatseigendom gesteld. Dat veranderde
echter aan het begin van de 18e eeuw onder Peter de Grote. Deze had geld
nodig voor zijn oorlogvoering en gaf de brandewijnproductie vrij. De wodkaproductie nam daardoor enorm toe.
In 1756 nam Catharina II de productie en verkoop op zich. De adel was het
privilege voorbehouden voor eigen gebruik en dat van zijn boerenbedrijf
wodka te stoken. De staatsdistilleerderijen zorgden voor de bevoorrading
van de rest van de bevolking. Voor de landadel was het voortaan een kwestie van eer om zuivere en kwalitatief hoogstaande wodka te vervaardigen.
Men ontwikkelde uitgekiende filtreer- en reinigingsapparatuur. Het resultaat
was een brandewijn van de hoogste kwaliteit, die al snel uitgroeide tot een
wijd verbreid cultusobject.
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De staatsstokerijen waren een tegengesteld lot beschoren. De kwaliteit
verminderde door de grote vraag en de concurrentie vanuit het buitenland,
vooral Polen en Duitsland. Pas aan het begin van de 19e eeuw produceerden
alle staatsstokerijen volgens vastgestelde normen en bepalingen. In 1818
werd dientengevolge in hartje Moskou de firma Smirnow geboren. Marketing
behoorde ook al vroeg tot het bedrijfsproces. In dit geval was het een wilde,
Siberische beer die op een beurs in 1886 de aandacht van tsaar Alexander III wist te trekken op de familie Smirnow en haar fantastische wodka.
De Smirnows werden hofleveranciers en leverden al snel aan alle bekende
koningshuizen van West-Europa. Rond 1900 verlieten 3,5 miljoen kisten per
jaar de stokerij. Toentertijd behoorden de Smirnows tot de rijkste families van
de wereld.
De Oktoberrevolutie
in 1917 veranderde
alles. De wodka productie werd verboden
en privé-ondernemingen
werden onteigend. Een
van de gebroeders
Smirnow, Wtadimir, wist
te ontsnappen en kwam
via omwegen in de
buurt van Parijs terecht,
waar hij opnieuw een kleine stokerij begon. Door toeval kwam hij daar zijn
voormalige grondstoffen leverancier, Rudolp Kunett, tegen, die naar de
Verenigde Staten was gevlucht. Hij verkocht hem de exclusieve rechten voor
productie en samenstelling. Op deze manier kwam de Smirnoff-wodka, zoals
hij nu heette, in de Verenigde Staten terecht. Naar het originele Moskouse
recept wordt deze door de Pierre Smirnoff Company wereldwijd geproduceerd. Pas toen halverwege de jaren negentig de Smirnoff Black op de markt
kwam, die in de Cristall-distilleerderij in Moskou werd geproduceerd, sloot de
cirkel zich weer.
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De aanduiding Smirnoff Black op een fles garandeert vandaag de dag weer
een echt Russische wodka. Overal in Rusland en in de voormalige deelstaten
van de Sovjet-linie zijn de afgelopen jaren stokerijen ontstaan die zich met
hun uitstekende producten op de Europese markt verdringen.
Wodka is meer dan een alcoholische drank alleen. Het is een levensgevoeL
‘Drinken zonder heildronk is drankzucht luidt een oud Russisch spreekwoord. In
een glas wodka zit meestal ‘sto gram’, honderd milliliter.
In het ritme van de vele heildronken, de moppen en het proosten wordt minstens vijftig milliliter in één stok gedronken.
Een geliefde toost is: ‘Sa wasche sdarowje’, wat zoiets betekent als ‘op uw
gezondheid’.
Het is voor de Russen ook niet zo heel belangrijk wat er gezegd wordt;
belangrijk is het proosten en de hoofdzaak is het drinken.
Hier een kleine selectie originele spreuken.
‘Laten we erop drinken dat er in het nieuwe jaar altijd iemand bij ons in de buurt
is, met wie we alles willen delen.’
‘Je vrienden niet vertrouwen is vernederender dan door hen bedrogen te worden. Laten we erop drinken dat we nooit de schande van het bedrog hoeven te
ervaren!’
Heel vaak gaat ook een mop aan het drinken vooraf en de ‘nieuwe’ rijke Russen zijn dan meestal het mikpunt van spot.
‘Een politieagent houdt de auto aan van een “nieuwe” Rus en vraagt om zijn rijbewijs. De agent controleert de papieren en keert zich verbaasd tot de bestuurder: “Dit is een vliegbrevet.” ”Doet u nou niet zo moeilijk, er was niets anders te
koop”.’
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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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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 !!

