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Van de voorzitter.

Parkeren in de grote stad

ketting om mijn hele zijspan heen werd me te ingewikkeld.
Maar denk niet dat ik nu van niemand meer last heb. Er is een nieuwe groep
lastpakken in de plaats van zwervers en junks gekomen: toeristen. Bleven
die voorheen op de Wallen, nu hebben ze ook de rustige straten er omheen
ontdekt. En sinds de ‘warme’ kant van de Geldersekade is afgesloten voor
verkeer, wordt mijn straat elke dag als sluiproute door honderden taxi’s richting Nieuwmarkt gebruikt. Dus zo rustig is het niet meer.
Gemiddeld een keer of twintig per dag wordt mijn Chang Jiang door die
toeristen, van heinde en verre, op de foto genomen en ontstaan er discussies waar die vandaan zal komen. Ondanks alle Chinese tekens er op zijn
er velen die hem Duits maken, of desnoods Japans, dat komt dan nog een
béétje in de buurt. Alleen bij passerende Chinezen leidt hij tot grote hilariteit.
Die kunnen tenminste lezen wat er op staat.

Al meer dan dertig jaar woon ik in de Nieuwmarktbuurt, op de grens van de
Wallen en twee straten van de ooit zo beruchte Zeedijk. In die tijd is er een
hoop veranderd. Van een verkrotte junkenstraat is die Zeedijk in een toeristenval/gaybar-explosie omgetoverd. Heroïne is uit, spuiten is voor losers,
de junks die nog niet dood zijn krijgen methadon of zitten in een speciaal
bejaardenhuis. De buurt is een stuk opgeknapt, en een stuk saaier geworden.
De buurtbewoners die alle ellende hebben doorstaan worden nu bedreigd
in hun woongenot, omdat D66 vindt dat huren ‘marktconform’ moeten zijn en
dat coöperaties sociale huurwoningen maar op de vrije markt moeten verkopen.
Waar er vroeger nog wel eens een dakloze de nacht in mijn zijspan wilde
doorbrengen, achter mijn solo ging liggen pitten, of, erger nog, erachter ging
zitten kakken, zijn die tijden voorbij. Gelukkig, want junks hebben een laag
metabolisme en kakken maar eens in de drie dagen, maar dat zijn dan wel
enorme hopen. En meuren dat die doen!
Vroeger had ik ook hoezen over mijn motoren, maar die werden steeds
gestolen. Het schijnt dat daklozen er graag in slapen. Ook een ketting onder
de motor door hielp niet, die werd met de ogen en al losgesneden. En een
2

Een tijdje terug kreeg ik van
Jos een berichtje met de vraag
of dat mijn motor was die in
de Volkskrantbijlage stond. En
verdomd, bij een interview met
Pieter Waterdrinker, Ruslandcorrespondent en roman-schrijver,
woonachtig in Sint Petersburg,
stond daarin zwakzinnig grijnzend op mijn motor op de foto.
Ongevraagd. Dat er dagelijks
allerlei buitenlanders op gaan zitten is mij bekend, maar voor een
krantenpublicatie vind ik dat toch
ongepast. En wat de lol is om een
in Rusland woonachtige schrijver
op een Chinese motor te fotograferen is mij niet helemaal duidelijk. Dat mensen sowieso er ongevraagd op gaan zitten is tamelijk brutaal, ze
gaan tenslotte ook niet in elke open auto langs de weg zitten, maar allà.
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Van de redactie
De derde Twin van 2014 ligt weer voor je klaar. Als het goed is zal voor de
meesten onder ons de vakantie inmiddels weer voorbij zijn, misschien ben je
al weer een paar weken aan het werken. In beide gevallen is het toch tijd om
je agenda nog even na te lopen om te kijken of je niet nog een paar dagen
over hebt.
Binnenkort is het Najaars Treffen weer aan de beurt. In Noordwijkerhout aan
de kust gaan we de vakantie uitluiden, verder komt er in oktober nog een
sleuteldag die je niet mag missen. Behalve de sleuteldag hebben we voor die
dag nog een paar bijzondere verrassingen voor je in petto. Lees deze Twin
maar eens goed door. In deze Twin vind je artikelen over aanpassingen van
de carburatie op een Dnepr, L4e keuringen en een verslag van het zomertreffen. Verder natuurlijk de aankondiging voor het Najaars Treffen en de
leuteldag.
Soms zit het mee, zoals bij de Franse fotocrew die beleefd aanbelden en
vroegen of hun model voor de nieuwe najaarsmode er op gefotografeerd
mocht worden. Dat mocht.
Net als de Spaanse in schreeuwende kleurencombinaties gehulde wielrenners
pas na mijn nadrukkelijke toestemming er op gingen zitten. Maar types die er
zomaar op gaan zitten terwijl ik er potdomme naast sta, gaan te ver en dan
zeg ik dat ze als de sodemieter moeten ophoepelen. En dat dan in diverse
talen, desnoods. Ik heb tenslotte ook mijn grenzen....

Frans de Wit.

Deze zomer werd helaas voor een heleboel mensen toch een beetje somberder door de diverse gebeurtenissen om ons heen. In het vaderland van onze
naamgevende motorfietsen van de club is het vrij onrustig momenteel. De
spanningen rond Oekraïne en Rusland blijven aanwezig en laatst kreeg ik
zelfs van een malloot bij het tankstation commentaar hoe ik het aandurfde op
een Russische motor rond te rijden. Naief als ik kan zijn dacht ik dat het om
de staat van het span ging maar hij verwees naar de gebeurtenissen rondom
de vliegtuigcrash in de Oekraïne. Ik vertelde hem dat ik daar toch echt
geen boodschap aan had. De situatie daar is mijns inziens iets wat wij hier
in Nederland niet kunnen oplossen, hoe erg dan ook. Het blijft natuurlijk een
vreselijke gebeurtenis maar behalve de lokatie kan ik er geen relatie met de
UDCN of een Russische motorfiets aan verbinden.
Prettiger nieuws dan, Rob en Ilja, namens het bestuur gefeliciteerd met de
kleine ‘Eefje’ en zoals beloofd heeft het geboortekaartje een prominente
plaats in het blad gekregen. Laat het een liefhebster van motorfietsen worden maar als ik jullie een beetje kan zal dat wel goed komen, anders helpt
Opa Bilars wel een handje.
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Verder ben ik zelf op het moment redelijk tevreden met de motorstapel, na
een hoop sleutelwerk, de laatste maanden, in het kader van onderhoud ben
ik even bij. De LT een nieuwe koppeling, uitlaat en versnellingsbak. Olga een
verse ontsteking en carburateurs (en wat vage olielekjes) en de RT door de
zijspankeuring heen (over de Disco zal ik mijn mond maar houden).

L4e, op weg ermee.

Poeh, nou eerst maar eens kijken wat er te verbeteren valt in de schuur. De
lange wintermaanden komen er weer aan en ik moet mezelf toch minstens 1
nieuw projectje in storten. In ieder geval staan aanpassingen op het RT-span
in de wacht. Wil nog een BMW wiel in het span steken, de rem daarvan
verbeteren en de stuuruitslag vergroten van het span. Moet ik weer een paar
weken zoet mee kunnen zijn, nietwaar.

Om te beginnen had ik natuurlijk 2 prangende vragen in de garage staan:
1.
Hoe zit het met een oude import Rus Dnepr MT-16. Op kenteken een
L3 (solomotor) MAAR met inlegvel voor het kenteken (voor 1995
uitgegeven kenteken).
2.
Hoe zit het met mijn omgebouwde Solo BMW R 100 RT (1993),
met Dnepr Zijspan (L3 op kenteken) maar met zelf aangebouwde
zijspanbak en aangepaste schommelarm voorvork.

Ondertussen is het in redactieland een beetje slapjes om het zo maar te zeggen, De kopij droogt hard op jongens (en meisjes), doe er wat aan om ons
te helpen om vier keer per jaar een mooie Twin in elkaar te steken. Kopij op
alle fronten blijft welkom.
Met vriendelijke groet,

De redactie

door: Benno van Ham

In aanvulling op het stuk uit de vorige Twin over de L4e keuringen besloot ik
toch mezelf nog wat meer te verdiepen in de materie.

Verder natuurlijk de vraag voor de nieuwere combinaties na 1998. Hoe zit
het daarmee ?
Even terug naar de basis.
Wat is L3, L4 e etc.
Het e-tje betekent Europese goedkeuring. L3 is een RDW aanduiding die
staat voor een solo motorfiets. (max. twee personen). L4 is de RDW aanduiding voor een motorfiets met zijspan (3-4 personen, afh. van gekeurde
zijspanbak of het 3-4 personen wordt.)
Formeel moeten volgens de RDW ALLE motorfietsen met zijspan als L4(e) op
kenteken komen te staan. Dat dit voor de meesten nog niet gebeurd is komt
vnl. omdat het nog om een vrij nieuw fenomeen gaat in de kentekenbranche.
De oude tijd dat een zijspan slechts een accessoire was is daarmee voorgoed
verdwenen. De omkeuring voor het kenteken kan op meerdere manieren
plaatsvinden. Kosten zijn relatief beperkt. 55 euro.
Is de trekkende motor of het gehele zijspan van voor 1998 en zijn er geen
ingrijpende constructiewijzigingen geweest (zelf gemaakte zijspannen, voor-
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vorken etc.) dan zou je bij ieder regulier RDW station terecht moeten kunnen
voor een keuring.
Is het span van na 1998 of zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd dan
mag je meteen voor een individuele keuring naar Lelystad. Hier worden
rijproeven, constructieberekeningen en verdere bescheiden gecontroleerd,
uitgevoerd en nagekeken. Deze voertuigen moeten voldoen aan de nieuwe
voertuigenwet.
Sinds 1998 hebben de constructeurs/fabrikanten een dikkere vinger in de
pap gekregen (mede dankzij toegenomen aansprakelijkheden) en geven die
eigenlijk unaniem geen goedkeuring meer voor een zijspanaanbouw aan de
motor. Alle zijspannen zijn dus unieke/eenmalige voertuigen geworden die
gekeurd moeten worden voor het kenteken. Kosten bij de RDW in principe op
uren-basis, maar reken op minimaal 350-500 euro. Zijspanaanbouwers als
LBS etc. nemen deze taak vaak op zich als onderdeel van de aanbouw.
Dat is nogal een verschilletje nietwaar !
Je bent natuurlijk zelf te allen tijde verantwoordelijk voor je voertuig. Op
dit moment is er nog niet zoveel aan de hand in Nederland, maar formeel
moeten alle zijspannen dus op kenteken staan als L4e. Theoretisch kun je een
bekeuring krijgen omdat het voertuig niet klopt. Of er veel agenten rondlopen/rondrijden die het weten EN controleren is natuurlijk de vraag. De RDW
neemt ook je kenteken niet zomaar in als je voor een keuring naar L4e komt,
het is slechts een wijziging op het bestaande kenteken.
Doemdenkerig, zoals ik soms kan zijn, denk ik dan toch aan de bureaucratie
die steeds erger wordt in Nederland (en om ons heen in de wereld). Verzekeringstechnisch rijd je op een solomotor rond met vaak 3 personen en een
al dan niet illegale aanbouw. Als het niet goed gaat en de verzekering wil
moeilijk doen dan begrijp je het wel natuurlijk. Zo’n span heeft toch een dubieus randje eromheen hangen.

8

Nou, de stoute schoenen aangetrokken en gewoon maar een afspraak
gemaakt bij de RDW op 25 juli 2014 13:25 moest het gaan gebeuren. Ik
met goede moed met de RT naar de RDW te Roosendaal.
Op zich was ik er niet zo heel
bang voor gezien wat ik zo in het
rond gelezen had op de diverse
fora. Aangekomen in Roosendaal
kon ik in het zonnetje nog even
een bakkie koffie doen voor ik
aan de beurt was.
De mevrouw aan het loket wist
niet wat ik kwam doen, euuh L3e
naar L4e ? Moet de motor een
nieuw kenteken hebben ? Ach,
mevrouw even uitgelegd wat de
bedoeling was en toen was het al
tijd voor mijn afspraak.
Eerst even het span over de
weegbrug heen (390 kg schoon
aan de haak met alle zooi erin)
en daarna de hal binnen. De
keurmeester wist niet goed waarom ik kwam keuren want volgens hem was het voor 1998 niet echt nodig.
Toen ik de achtergrond uitlegde (verzekering, toekomst, onze motoren met
spannen en inlegvellen etc.) was hij heel behulpzaam en werd nog uitgebreid
rondvraag gedaan aan de collegas.
Samen hebben we een klein rondje om het span gemaakt waarbij het
belangrijkste eigenlijk het opmeten van de (nieuwe) wielbasis was en een
visuele controle van de verlichting, remmen en bevestigingen van het span.
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Daarmee was de keuring al weer een feit en achter de computer hebben we
de wijzigingen ingevoerd in de computer. Tevens heeft hij nog even gekeken
voor mijn andere span-kentekens hoe het daar nu mee zat. Ook die twee
staan allebei op L3 zonder opmerkingen (1 is voor een MT16, andere voor
een Ural met inlegvel). Hij wist ook niet echt hoe het nu in de toekomst zou
gaan maar heeft intern navraag gedaan bij hun kennisbank. Afijn, de keuring
zat erop en na 55 euro afgetikt te hebben kon ik naar huis.

Zoals Roel al schreef in de vorige Twin is er nog niet veel aan de hand.

Helga is nu een L4e combinatie. Met 3 opzittenden en een leeggewicht van
390 kg. Mijn laadvermogen is mooi weer 200 kg omhoog getild en ik rijd
weer netjes rond. Nog even wennen aan de nieuwe kentekenkaart en dan is
het weer gepiept. Voorlopig niets om bang voor te zijn zou ik zeggen. Het
stukje extra zekerheid vind ik prettig.

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende. Recent lees ik steeds meer
over de nieuwe voertuigenwet en hoor ik over onrust bij de diverse zijspanclubs
over de wetgeving tav Zijspannen in Europa. Voor een zijspan hoort formeel een
L4 kenteken afgegeven te zijn.

Het is dus nog niet nodig voor onze oude combinaties. De spannen die na
1998 op kenteken gekomen zijn zouden eigenlijk allemaal al een L4e moeten hebben en momenteel worden de oudjes nog niet bewust gecontroleerd.

Natuurlijk vind ik als bestuurlid van een club met een paar honderd van die
dubieuze spannen dat het allemaal nog veel te onduidelijk is. Ik heb daarom
de RDW ook nogmaals gevraagd om me het beleid uit te leggen.
1-8-2014 RDW Kenniscentrum / Afdeling Beleid.

Voor nieuwere motoren van na 1998 die voorzien worden van een zijspan is de
regeling vrij duidelijk. Deze moeten worden aangeboden aan de RDW. Afhankelijk van de aanpassingen moeten ze in Lelystad gekeurd worden of lokaal bij
een RDW station. Mijn probleem/vraag gaat eigenlijk over de oudere spannen.
Ik ben in het bezit van o.a. een Ural Dnepr zijspan wat ik ruim 20 jaar geleden op kenteken heb gezet. Afgifte 1992. Toendertijd kreeg ik daar netjes een
inlegvel bij waardoor de RDW er kennis van gaf dat het voertuig een zijspan
was (sterker nog, deze motor heeft een aangedreven zijspan en kan niet eens
solo rijden).
In 1995 is de RDW ermee gestopt om deze inlegvellen te verstrekken. Bij de
invoering van de Europese typegoedkeuringen (L3,L4 etc.) is dit span, en met
deze motor nog vele anderen, geregistreerd als een L3 motor. Dit zou betekenen dat het voertuig eigenlijk illegaal is momenteel want het zou een solomotor
zijn. Op dit moment is er nog niet veel aan de hand maar ik denk aan zaken als
verzekeringen (L3 motor heeft 2 opzittenden, een zijspan vaak 3) en aansprakelijkheden.
Het kan volgens mij toch ook niet de bedoeling zijn dat alle eigenaren opnieuw
hun motorfietsen (a raison van 55 euro) moeten aanbieden aan de RDW om
alsnog te horen dat het idd zijspannen zijn. Dit terwijl er al een inlegvel, door
dezelfde organisatie, in het verleden is afgegeven voor dit voertuig.
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Als bestuurslid van een club die minimaal een 200-250 van dit soort spannen
vertegenwoordigd ben ik zeer benieuwd naar het standpunt/uitspraak hierover
vanuit de RDW.

Jubileum UDCN 2015

Met vriendelijke groet,

binnenkort is het weer zover. In 2015 heeft de UDCN wederom een jubileum. We mogen dat jaar vieren dat we als club 25 jaar bestaan. Als bestuur
zijn we blij dat we zelfs na ruim 24 jaar nog een bloeiende club hebben
met een gezond ledental wat rond de 300 leden bedraagt. Natuurlijk is
ieder jubileum een moment om goed uit te pakken en leuke dingen met
elkaar te organiseren. De voorgaande keren is de regie van het jubileum
altijd volledig in handen geweest van het bestuur. Het lijkt ons erg leuk om
het dit keer iets anders te doen. Zijn er leden die zin hebben om actief een
steentje bij te dragen in het jubileumjaar. Misschien heb je een briljant idee
voor een kadootje voor alle leden of ken je vreselijk leuke lokaties om te
bezoeken met de treffens.

Benno van Ham
Ural Dnepr Club Nederland
Hun antwoord heb ik nog niet mogen ontvangen tot op dit moment !
Ter info trouwens: de permanente voertuigeisen waar een motorfiets en/of
zijspan aan moet voldoen staan op de website bij ons.
Te downloaden via http://www.udcn.nl/FOTO/PERMEIS2014.pdf

Hallo leden,

Als je zin hebt om een steentje bij te dragen zijn wij daar heel gelukkig mee
binnen het bestuur. Je hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen want vanuit het
bestuur zul je alle steun krijgen die nodig is. Als bestuur stellen we een budget beschikbaar waarmee je je ideeën kunt verwezenlijken, natuurlijk altijd
in gezond overleg met ons.
Algemene richtlijnen :
• Er moet iets tussen zitten wat voor alle leden leuk is
• Actieve leden (die bv. de Treffens bezoeken) mogen daarvoor ook
beloond worden
• het moet betaalbaar blijven en te versturen per post
Denk niet alleen aan kadootjes die we weggeven maar bv. aan een gelegenheidsband die optreedt op 1 van de Treffens, een apart weekeinde om
eens iets heel anders met elkaar te doen of ..... We zoeken dus eigenlijk
een paar leden die zin hebben om 2015 een super jubileumjaar te maken
voor de UDCN.
Aanmeldden kan bij bestuur@udcn.nl of een van de bestuursleden.
12
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Verslag Buitengewone Ledenvergadering

Zomertreffen Dedemsvaart.

Benno opent als waarnemend voorzitter de vergadering om 18.40 uur.

Dedemsvaart is een plaatsje wat de gemiddelde Nederlander misschien niet
zoveel zegt. De ervaren UDCN-er weet echter dat het een plaatsje is waar
we al een paar keer eerder te gast geweest zijn voor een Treffen van de
UDCN. Er zit steeds een paar jaar tussen maar evengoed is het al de derde
keer dat we hier naartoe zouden gaan. Dit keer had het Treffen een bijzonder stukje erbij. Tijdens het weekeinde waren er nl. ook classic-races in het
nabijgelegen plaatsje Gramsbergen. Dat was natuurlijk een extra attractie
voor de mensen.

UDCN dd zaterdag 21 juni 2014

In verband met de afwezigheid van de penningmeester en het ontbreken
van een accoord van de kascommissie tijdens de Algemene Leden Vergadering .
op 3 mei is deze Buitengewone Leden Vergadering bijeengeroepen.
De kascommissie (John van Ierland en Edward Klarenbeek) hebben de
boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur vraagt de leden
decharge voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen boekjaar.
De leden verlenen decharge bij algemene stemming.
Onze huidige penningmeester zal terugtreden per 1 juli als bestuurslid en
penningmeester door privé omstandigheden. Zijn functie wordt overgenomen door het zittend bestuurslid en oud-penningmeester Sandra Korpershoek.
Voor het boekjaar 2014 wordt een nieuwe kascommissie geformeerd t.w.
•
•
•

Terug van weggeweest

Het is natuurlijk voor mij een aardig stukje tuffen, ong. 220 km. Maar ja,
Olga is betrouwbaar dus waarom niet. Robke uit Baarle-Nasau zou weer met
me mee rijden en vrijdag was het dan zover. In Langeweg was het nog heel
prettig weer op zich om te gaan rijden, niet te warm in ieder geval. Toen we
vertrokken duurde het echter nog geen 20 kilometers voor de eerste donkere
wolken aan de lucht verschenen, en nee, die kwamen niet uit de uitlaat van
een zekere H.S. te D. want die had zich afgemeld. Toch hebben we eigenlijk
geen echte regen gekregen op de heenweg en lekker binnendoor slingerend
zijn we via Geldermalsen, Elst, Apeldoorn, Deventer omhoog geslingerd.

Rob Maier
Michel Terlingen
Frank Mijnes (reserve)

Waarnemend voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur.
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Dat is altijd een prima stuk om te rijden. Redelijk afwisselend en leuk rijden.
Olga heeft af en toe wel een lelijke hik en knal. Ik ben nl. nog druk in de
weer met het afstellingsproces van de Dell-orto's maar ja, het reed. Rob zijn
plof deed het ook lekker en we schoten goed op.
In de buurt van Apeldoorn zijn we even gestopt om voedsel en wat te drinken
te nuttigen en verder ging het spul. De laatste 40 km zijn saai helaas. Vanaf
Deventer naar Raalte, Ommen en omhoog is eigenlijk gewoon een saaie
weg. Waarom ik die steeds toch neem weet ik ook niet zo goed, er zijn zeker
alternatieven te bedenken maar toch. Rond half vier komt Dedemsvaart in
zicht en via wat wegwerkzaamheden komen we aan bij de camping. Zo, dat
is weer gelukt denk ik als ik het terrein oprijd. Op hetzelfde moment blokkeert mijn voorwiel volledig en schuif ik bijna de sloot nog in. Wat krijgen we
nou, ik zet de motor in de achteruit en verhip, ik rol gewoon weer. Wat was
dat nu ? Heel rustig voltooi ik de laatste honderd meter het veld op waar
al een redelijk stel aanwezigen is. Na het “meet & greet” rondje gedaan te
hebben blijkt de koffie al klaar te staan. Mooi, eerst een kop koffie, dan de
tent en daarna Olga maar eens onder handen nemen.
Als ik later die middag het voorwiel demonteer zie ik wat er gebeurd moet
zijn. Wielspeling heb ik amper dus daar is niets op aan te merken. Doordat
de afstandsbussen in het wiel wat te smal zijn is het gietstuk van de remplaat
langzaam steeds dichter bij de wielnaaf gekomen. Uiteindelijk is een van de
verstevigingsribben in de wielnaaf tegen de remnok gekomen, die heeft een
flinke mep gehad. Gelukkig gebeurde dit bijna stilstaand want bij 80 km/uur
had het heel verkeerd kunnen aflopen.

remnaaf (zit een dikke en een dunne in) en een extra vulring erin te plakken er wat meer speling te vinden is. Het lijkt te gaan werken en Olga wordt
weer in elkaar geprutseld. Zo, mijn sleutelmomentje zit er voorlopig op.
Langzaamaan druipt het terrein toch aardig vol, met een kleine 60 aanwezigen een hele goede opkomst denk ik bij mezelf. Ik besluit om samen met Jan
en Robke een Chineesje te gaan eten in Dedemsvaart. Bij terugkomst is het
vuur al aan en dankzij de fanatieke pyromanen, die hier in Dedemsvaart ook
wonen blijkbaar, wordt de ton goed bijgehouden. In stijl (met Ural en aanhanger) wordt hout opgehaald en afgeleverd bij het vuur. Prima geregeld zo.

Natuurlijk heb je bij dit soort excersities altijd genoeg omstanders met kennis
om je heen staan dus is het altijd vermakelijk om te horen hoe dit allemaal
oplosbaar is. Van de remschoenen weglaten tot extra vulringen passeren de
revue.

Met een lekkere whisky onder handbereik, af en toe een worstje of snack
in de doorgeefronde en een hoop slap gezever zoals altijd besluit ik dat ik
het best naar mijn zin heb zo. Rond half drie gaan de laatsten naar bed en
besluit ik ook maar een tukkie te gaan. En toen begon de pret. Mijn lekkere
opblaasmatje is lek verdorie, rotkatten denk ik nog bij mezelf.

Remschoenen weglaten lijkt me helemaal niets als optie. Je remt al zo slecht
op een Rus, om dan je beste rem nog weg te laten vind ik toch een beetje
tricky. Ik besluit om te kijken of met het omwisselen van de bussen van de

Vroeger sliep ik gewoon op de grond maar dat trekt mijn rug niet meer.
Zaterdagochtend vroeg kruip ik maar weer op tijd uit mijn slaapzak om wat
koffie te zetten en te drinken. Robke blijkt ook een lek luchtbed te hebben
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Rond de middag meld ik me in Gramsbergen bij de anderen. Die hebben een
snelle toerrit achter de rug. De races zijn best leuk maar ook wel lawaaiig.
De zijspanklasse is wel erg leuk om naar te kijken en luisteren natuurlijk.
vooral de BMW's die meerijden hebben een heerlijke brul erin zitten, en
natuurlijk de typische luchtjes die om de racerij hangen niet vergeten. Heerlijk
die Castrol olie.
Na anderhalf uur houd ik het samen met een groepje voor gezien. Ik heb
genoeg herrie gehoord en eigenlijk ook wel weer zin om een stukje te gaan
rijden.

dus ik vermoed sabotage !!. Ik besluit om de toerrit maar even over te slaan
en alleen naar het tussenpunt in Gramsbergen te gaan voor de races. Daardoor kan ik in Hardenberg even op jacht naar luchtbedden voor Robke en
mijzelf. Kan ik meteen even met gepaste snelheid mijn remaanpassing testen
van gisteren. Dat blijkt goed gelukt te zijn want het span gedraagt zich weer
helemaal normaal.

18

We besluiten terug te rijden naar Dedemsvaart om daar boodschappen te
doen voor de avond. Op weg daarnaartoe verliest Eef ineens zijn snelheid
en komt in de berm tot stilstand. Eef, Yvonne en Dirk zijn snel overgeladen in
andere spannen, die motor halen we straks wel op. Hij is op de aanhanger
gekomen gelukkig en zo kan hij ook naar huis natuurlijk. Nader onderzoek
leert dat zijn achtercardan het opgegeven heeft en dringend revisie behoeft.
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Er blijken nog een paar nieuwelingen aangekomen te zijn en in de avond
volgt natuurlijk nog de BBQ en verder het gebruikelijke patroon van borrelen
rond het vuur. Ik had in Hardenberg nog een levensgrote Orca opblaasbeest meegenomen die ik in Robke zijn tent had gedumpt als gezelschapsdame voor hem, mist hij Thilly niet zo hard. In de middag bij de race had het
dochtertje van Goof en Melissa, Ghislaine, een aanvaring gehad met een
overenthousiaste motormuis die bijna over haar heen was gereden. Het was
gelukkig net goed afgelopen, de malloot probeerde door het publiek heen
te rijden vanuit de pits. Als troost heeft Robke al snel zijn Orca opgeofferd en
samen hebben ze lekker in het gras liggen spelen.

waar mijn oog valt op een geparkeerde Russische Wolga. Ho, remmen erop
en even kijken. Mooi ding man, meteen even tijd om de kaart om te bladeren
op mijn tanktas en de regenspullen definitief weg te stoppen.
Een paar kilometer verder moet ik tanken en bij de pomp zien we dat Rob
zijn achterklep van het span nog openstaat. Hoe dat nu weer gebeurt is
weten we niet maar de schade lijkt beperkt. 1 van de scharnierpennen is
kwijt maar met een touwtje binden we het ding weer gewoon vast.

Zondag was het spul al weer vroeg op gang, gelukkig vannacht weer redelijk
geslapen op een luchtbedje. Motor inpakken, opladen, ontbijten en dan zijn
we al weer toe aan het rondjes afscheid nemen van iedereen. Helaas valt er
af en toe wat regen uit de lucht, maar dat mag de pret niet drukken. Even 40
km. stampen, Raalte voorbij en dan kunnen we weer gaan genieten. Inderdaad is het na Raalte droog geworden en met een waterig zonnetje rijden
we terug naar Brabant.

Probleemloos rollen we verder en nadat we in Zoelmond nog even een
broodje gegeten hebben zijn we al weer bijna thuis. Via een creatieve route
over het eiland tussen Babylonienbroek en Nieuwendijk zien we nog even
wat verse weggetjes en ca. 3 uur tikken we de thuisplaat weer aan in Langeweg. Mooi in de zon kunnen de spulletjes uithangen om te drogen. Zo, die
is ook weer in de pocket. Dit jaar alle Treffens al met de Rus kunnen doen,
gaat goed. Groeten uit Brabant en natuurlijk de organisatie weer hartelijk
bedankt voor alles. Duurt vaak te lang voor we elkaar weer zien maar het is
goed te weten dat we welkom blijven.		

Vlakbij Apeldoorn komen we langs het spoorwegmuseum in Beekbergen

						Benno
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...ook echte meiden komen met de motor!

Mijn naam is

...ook echte meiden komen met de motor!

Mijn naam is

Eefje
Eefje
Evelien Maria Maier

Evelien Maria Maier

Ik ben geboren op 06-08-2014 om 01.12 uur
weeg 2820 gram en ben 50 cm lang.

Ik ben geboren op 06-08-2014 om 01.12 uur
weeg 2820 gram en ben 50 cm lang.
Mijn trotse ouders zijn:
Rob Maier & Ilja Bilars
Postduif 2
Mijn trotse ouders
zijn:
3435 BE Nieuwegein
Rob Maier & Ilja
Bilars
06-19938739

Postduif 2
3435 BE Nieuwegein
06-19938739
Wat nou ooievaar..

...ook echte meiden komen met de motor!

Mijn naam is

Wil je papa en mama niet
overdonderen?
Graag even bellen als je mij

wilt komen
bewonderen.
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en mama
niet
overdonderen?

Graag even bellen als je mij
wilt komen bewonderen.

Eefje
Evelien Maria Maier
Ik ben geboren op 06-08-2014 om 01.12 uur
weeg 2820 gram en ben 50 cm lang.

Mijn trotse ouders zijn:
Rob Maier & Ilja Bilars
Postduif 2
3435 BE Nieuwegein
06-19938739
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Wil je papa en mama niet
overdonderen?
Graag even bellen als je mij
wilt komen bewonderen.
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Agenda 2014

Motocrypto

Voor je ligt de agenda voor 2014. Hier staan
meer activiteiten op dan dat wij zelf organiseren.

Oplossing opgave nr. 95, maart 2014

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 of Russian Twin.
6 september VLIETLANDE-RIT					UDCN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

remvermogen
smeergeld
kogellager
kettingreactie
drankrijders
kabelboom
zwaailicht
invoegstrook
alcoholcontrole
mengsmeerverhouding

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 en natuurlijk hier in de Twin.

De felicitaties gaan dit maal naar Dolf Kok, hij was overigens ook de enige
en tevens goede inzender. Maar niet getreurd, we gaan gewoon door, dus
scherp je hersenen voor de onderstaande opgave:

12-13 en 14 september NAJAARS TREFFEN			

1.
2.

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. Meer info
in deze twin.
11 oktober SLEUTELDAG en ZIJSPANCURSUS			

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
tweede sleutelweekend, maar wel een veelbelovende sleuteldag. Niet in
Leimuiden maar in dApeldoorn dit keer !! Tevens de mogelijkheid om je
zijspankunsten naar een hoger plan te tillen. Lees het inlegvel maar eens
goed door !
24

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geschikt voor regenbanden			
.ie..ie..e.
Is dat prototype gemaakt door een minderjarige
met de bof?					.i..e..ie..e.
Met die Volks Wagen is het lekker doorrijden
..oe.e .o..
Taai vlees, dus pas op bij het bakken		
..a..a..e.
Kom er over, na dat je niet tijdig hebt betaald a…e…u.
Bochtenwerk is lekker Italiaans			
.a.a.o.i
Die vetzak zwemt in zee				
.ui.e.aa.
Houdt de kou uit de lucht			
a..i..ie.
De oplossing voor je relatie			
.o..a….eu.e.
Familie van de trekhaak				
.o..e.i…..aa.
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Najaarstreffen aan de kust
12-13 en 14 september 2014

Het Najaarstreffen is dit jaar aan
de kust op de “Camping Sollasi”. De
camping ligt aan het Oosterduinsemeer een kleine vier kilometer van
de kust.
Het is een camping met ruime voorzieningen als meerdere restaurants,
speelveldjes voor kinderen etc. Op
de camping hebben we ons eigen
veld.
Honden zijn toegestaan op deze camping.
Helaas is een vuurtje stoken op het terrein niet mogelijk. Dit kan wel vlakbij
aan het meer. We stellen het zeer op prijs als je in staat bent om een zakje
hout mee te nemen voor het vuur.

Zaterdag
		
		
		
		

11:00 uur
Toertocht
Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle
tank. De tocht wordt gereden volgens het ons bekende 		
Follow-Up systeem. Aan het eind van de toertocht doen we
inkopen voor de BBQ

18:00 uur
		
		
		

BBQ volgens het Bring Your Own BBQ principe.
Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.
Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.
’s Avond nog meer sterke verhalen bij het kampvuur.

Zondag

Het opbreken van het kampement en weer naar huis.

Aanmelden
Jos Luyckx			josluyckx@gmail.com
(geen telefonische aanmelding)
Adres van de Camping

De kosten zullen voor een weekend ± € 30,00 per persoon zijn. Kinderen
gratis.

Camping Sollasi			
tel: 0252-252376437
Duinschooten 14			www.sollasi.nl/camping/camping-sollasi
2211 ZC Noordwijkerhout
mail: info@sollasi.com

Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Route beschrijving

Programma:

De camping ligt een klein stukje ten noorden van Noordwijkerhout aan het
Oosterduinsemeer naast de N206. Bij gebruik van een navigatiesysteem de
plaatsnaam Noordwijk gebruiken.

Vrijdag 14.00 uur Aankomst
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom
		
Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
		
’s Avonds het kampvuur aan het meer met vuurwateronder
		steuning.
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Roel de Glopper

27

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 97, september 2014

Italiaanse fratsen op een Dnepr
Door: Benno van Ham

Soms moet je eens gaan innoveren zegt men. Dit keer was Olga weer eens
aan de beurt voor een beetje liefde en verzorging. Na bijna 20 jaar rond
gerocheld te hebben met de oorspronkelijke K-63 carburateurs (ok. af en toe
een revisiesetje) begint het toch tijd te worden om afscheid te gaan nemen
van deze dingen. Het verbruik ging de laatste tijd naar de 1:8 (was 1:12
bijna) en fut zat er niet ook niet echt meer in.
Na wat rondzoeken op allerlei fora en internet kwam ik op Dell'orto carburateurs uit, gemakkelijk te tunen, alles te koop en redelijk te vinden ook
tweedehands. Voor Russen wordt veel gebruik gemaakt van 30 en 28 mm
varianten. In mijn geval heb ik gekozen voor de 28 mm variant. Bij lage
toeren moet die het iets beter doen dan de 30 denk ik als ik alle verhalen
lees. Vermogen en topsnelheid is toch niets voor me en volgens Dell Orto zelf
kan een 28 mm carburateur ongeveer 25 KW per carb aansturen. Nou, daar
komt Olga lang niet aan. Dell orto's zijn volledig aan te passen qua naalden,
sproeiers en gasschuiven. Je kunt er dus alle kanten mee op.
Vooral in de gasnaalden
is heel erg veel verschil te
halen/vinden. Dell Orto
heeft voor dit type ca. 50
verschillende naalden in
de handel. Daar moet een
goede tussenzitten zou je
zeggen.
Behalve deze afstelling hebben deze carburateurs een stationair toerentalafstelling en een mengselafstelling. Afhankelijk van de locatie van de schroef
noem je het een mengsel of luchtschroef. Zit de schroef aan de filterzijde
van carburateur dan is het meestal een luchtschroef waarmee je de hoeveelheid lucht bij je mengsel regelt. Zit de schroef aan de cilinderzijde dan is het
meestal een mengselschroef waarmee je de hoeveelheid benzine regelt die
28

aangezogen wordt. Carburateurs vinden en kopen op zich is geen probleem,
maar dan het aansluiten nog. Het leek me persoonlijk wel gemakkelijk om
mijn 'Dnepr-tuning' intact te laten. Het verbindingsstuk tussen de linker en
rechter carb mocht blijven, dit maakt synchroniseren een stuk gemakkelijker :)
I.p.v. de carburateur op
de draadeinden te monteren wordt een rubber
spruitstuk gemonteerd,
in mijn geval een exemplaar uit de brommerzaak (k-parts harderwijk).
Hier moet wel flink aan
gevijld worden omdat de
hartafstand van de gaten
ca. 2 mm scheelt. Mikuni
heeft een beter passend
exemplaar maar ook dat
heeft een beetje tedere
aandacht met een vijltje nodig om goed te passen. In verband met de ruimte
heb ik het spruitstuk met inbusbouten gemonteerd. In dit spruitstuk wordt de
carburateur flexibel gemonteerd. Voor de aansluiting op het luchtfilter heb ik
een beetje geexperimenteerd met een radiateurslang die ik had liggen, de
oude rubbers en een lasbochtje.
Zo gezegd zo gedaan. Beetje rondshoppen leverde me het volgende op:
Dell'orto PHBH28
50 euro per set (Moto Guzzi V50 tweedehands)
Revisiesetje		
19 euro/stuk
Gasnaalden X30
6 euro/stuk
Sproeiers 136-140
2,5 euro/stuk
Rubber manifold
10 euro (brommerzaak, wel wat vijlen nodig)
			
Spruitstuk Stage6 - 32 mm - Voor Stage6 spruitstuk
			
kit S6-32ET032 ).
			
Mikuni heeft een beter passende voor ca. 30 euro
			(VM30/288)
29
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Na de carburateurs in de Ultrasoon reiniger gegooid te hebben heb ik alles
gemonteerd met de revisieset en gemonteerd. Qua naald en sproeiers ben ik
uitgegaan van de internetkennis die te vinden was. Motor liep redelijk maar
was er niet kapot van.
Na flink wat geexperimenteer en rondrijden ben ik uiteindelijk tot de volgende setting gekomen.
Stationairsproeier
Gasnaald (2e keepje van boven)
Hoofdsproeiers
Chokesproeier
Gasbuis
Gasschuif
Let op, dit is voor een PHBH28 op een Dnepr MT-16
motor.
Met 30 mm of een Ural heb
je ws. wat andere settings
nodig om lekker uit te komen.
Gelukkig zijn sproeiers niet zo
heel duur en is er van alles te
koop.
Ruud had gelukkig een mooie
sproeierdoos met allerlei
maten zodat ik goed kon
experimenteren met de
hoofdsproeiers. 140 gaat
prima tot ca. 85 km/uur kruissnelheid. Ga ik harder rijden
dan wordt het iets te arm.

30

50
X30
140
40-60
T268
50

Ik heb goede ervaringen opgedaan met Startrick tuning in Terborg. Zij hebben me een paar keer goed geadviseerd en hebben alles op voorraad.
En rijden met twee verschillende chokesproeiers ?? Ja, dat klopt. Omdat ik
met het balanceerstuk rondrijd tussen de carbs kan ik op 1 choke starten. In
de zomer gebruik ik de 40 en loopt de motor direct al vrij hoog in toeren.
In de winter ga ik de tweede carburateurchoke pakken of allebei en als het
dan niet gaat lopen dan weet ik het niet meer. Nu start ze eigenlijk altijd op
de eerste trap.
Synchroniseren
Het is belangrijk om carburateurs te synchroniseren, wat bedoelen we daar
eigenlijk mee. Het gaat erom dat beide carburateurs dezelfde hoeveelheid
brandbaar mengsel tegelijk aanzuigen. Dit is niet precies hetzelfde als dat
de gasschuiven even ver opengaan, maar dat is het begin. Synchroniseren
kan op allerlei manieren, met opzetvolumemeters tot onderdruk metingen
met een Carbtune of Kwikmeter. Ik zelf gebruik een Carbtune II die voor ca.
40-60 euro te koop is en voor motoren tot 4-cilinders te gebruiken is. Voordeel is dat deze met metalen staafjes en veren werkt en niet met vloeistoffen.
Vervoer is dus gemakkelijk en het apparaat is robuust. Aangezien ik vaker
een motorfiets afstel vond ik dit de moeite waard.
Voor zelfbouwers kom je een heel eind met een paar meter transparante
luchtslang (aquariumzaak) en een paar jampotjes of flesjes. Zoek maar eens
op zelfbouw synchroontester, je zult verbaasd staan hoe simpel het kan zijn.
Op zich is zo'n zelfbouwmeter meer dan nauwkeurig genoeg voor ons doel.
Het is altijd wel zaak om op de goede manier te meten. Synchroniseren doe
je minimaal bij twee toerentallen. Stationair en ergens in het oppakgebied
voor halfgas, ca. 3000 toeren.
Waarom op twee punten ? Helemaal onderin (stationair lopend, gaskabels
speling) bepaal je vnl. de opening van de gasschuiven stationair lopend. Die
moet gelijk zijn en dat bepaall je met de stationairstelschroef op de carburateur. In het oppakgebied voor halfgas (ong. 3000 toeren) zijn de gaschui31
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ven nog aan het openen en kun je het verschil in kabellengte links en rechts
bepalen. Verder dan halfgas zijn de gaskleppen/schuiven al zover open dat
er bijna geen verschil meer zou mogen zijn. heb je dan nog verschillen dan is
er iets anders aan de hand (lekke kleppen, aanzuigobstructies etc.).
Op de meeste moderne carburateurs zit een klein gaatje na de gasklep of
een pijpje. Dit is vaak afgedicht met een rubber dopje of schroefje. Hierop
kan een slang van de synchroontester worden aangesloten. Heeft je carburateur dit nog niet, dan kun je er zelf een op maken. Dit is al een keer eerder
behandeld in het clubblad, een paar jaar geleden (een goede optie is dan
een uitgeboorde vetnippel). Zodra de synchroontester aangesloten is (motor
eerst warmdraaien) kun je de motor starten en kijken wat de vacuümmeters aangeven. Je wilt zoveel mogelijk vacuüm zien maar wel met een goed
lopende motor. Als de motor goed loopt ga je stationair zo afstellen dat
beide cilinders een gelijk vacuüm hebben. doe dit door de cilinder waar het
vacuüm het laagste is iets lager stationair af te stellen zodat de gasschuif
verder sluit en het vacuüm dus toeneemt.
Zodra beide carburateurs gelijk zijn ga je kijken hoe het met de balans tussen
rechts en links is gesteld. Geef rustig gas en kijk welke carburateur als eerste
reageert. Hier is de kabelspeling het kleinste. Regel dit bij tot beiden gelijk
reageren. Als het goed is zal het vacuüm in beide carburateurs nu gelijk veranderen bij gasgeven. Heb je een balanceerstuk tussen de carburateurs dan
moet je dit eerst dichtmaken voor de test. Goede tip hier is om de aanpassing zoveel mogelijk op 1 carburateur te maken en niet op beiden tegelijk.

Bougiebeeld
Verder is er natuurlijk de oude manier van het bougiebeeld te gebruiken, dit
is dan een goede optie. Hoe bepaal je een bougiebeeld. Belangrijk is dat
het alleen werkt als je de motor uitzet op het moment dat je de afstelling wil
controleren. Paar opties.
Zoek een lange vrije weg op waar je rustig kunt rijden en testen. Ga een
stuk rijden met de gasstand die je wilt testen. Bv. 65 km/uur halfgas. Als je
een tijdje op deze snelheid zit zet je de dodemansknop om en laat de motor
uitlopen. Haal de bougie eruit (let op , heet) en kijk naar de kleur van de
bougie. Bij een Rus streven we naar koffie met melkkleur voor de neus van de
bougie. Wit is te arm, zwart te rijk. Op deze manier kun je bij verschillende
snelheden de afstelling controleren. Loopt de motor bij volgas nog wittig dan
moet er een grotere hoofsproeier in. Heb je een kleurverloop (bv. in middengebied rijk, hoogtoerig arm dan moet je de naald evt. aanpassen). Op deze
manier is redelijk eenvoudig een ruwe afstelling te verkrijgen. Op internet
zijn genoeg voorbeelden te vinden van plaatjes hoe bougies eruit moeten
zien.
Afstellen
Afstellen doe je ideaal op elk toerental, omdat dit wel erg lastig is voor ons
als gebruikers zijn er een paar gebieden waar ik op afstel en controleer.
Stationair mengsel en toerental.

Sproeiergrootte bepalen
Hoe weet je nu of alles goed zit. Ideaal is het natuurlijk om een rollenbank
te doen (lastig met een MT-16), kost wel een paar centen natuurlijk. Een
Color-tune bougie is ook een optie. Deze zijn redelijk goedkoop te koop
(GUNSON) en geeft je de mogelijkheid om via een glazen isolator in de
verbrandingsruimte te kijken tijdens de verbranding. Je kunt dan zien hoe de
motor afgesteld is.
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Met de motor warm stationair laten lopen, eventueel iets verhoogd stationair
maar dat zou niet nodig moeten zijn. Zorg ervoor dat een evnetuele balanspijp tussen de carburateurs afgestopt is op dit moment. Draai nu op 1 van
carburateurs de mengselschroef een halve slag uit, het mengsel wordt dan
rijker. Gaat de motor nu sneller stationair lopen dan ga je de goede kant op.
Draai nu voorzichtig door tot het toerental gaat afnemen, je bent nu te rijk.
Rustig indraaien tot de motor weer op zijn maximale toerental zit. Ga je nu
verder met indraaien dan zul je merken dat het toerental op een gegeven
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moment weer gaat afnemen. Nu ben je te arm. Midden tussen te rijk en te
arm zit je ideaal. Ik kies zelf voor de rijke kant meestal. Verdraai eventueel
je stationairstelschroef tot je een mooi toerental bereikt. Doe dit ook met de
andere carburateur. Nu staat je stationairmengsel redelijk goed.

24e Vlietlande-rit in Voorschoten

Volgas

Net als de UDCN viert ook de Vlietlande-rit dit jaar zijn 24e verjaardag.
Op naar de 25 allebei!

Dit is het gebied waar de hoofdsproeier bepaald of je arm of rijk draait.
Rijd een stukje volgas en bepaal je bougiebeeld. Pas eventueel je sproeier
hierop aan. Begin aan de rijke kant en werk naar arm toe, dat is wel zo
goed voor de motorfiets.
Halfgas / Cruise
Het gebied waar je het meeste rijdt rond de 80-85 km/uur. Zelfde methode
eigenlijk als in het volgasgebied. Afstelling hier gebeurt vnl. met de gasnaald/gasschuif.

Benno

Succes !!				

Zaterdag 6 september 2014
Op naar de 25!

De Vlietlande-rit is ondertussen een redelijk bekend fenomeen geworden
binnen de UDCN. Een groeiend aantal van onze leden rijdt mee op de eerste zaterdag van september. En iedere keer weer is het een geweldig succes: de Vlietlande-rit is hèt motor-evenement van het jaar voor de bewoners
van het gezinsvervangend tehuis in Voorschoten.
Ook dit jaar hopen we er weer een heel gezellige dag van te maken.
Zin om ook mee te rijden en veel mensen een onvergetelijke dag te bezorgen? We kunnen altijd mensen gebruiken zoals jij! Enthousiaste motorrijders
met het hart op de juiste plaats.
Heb je dus een gaatje in je agenda op 6 september, meld je dan aan bij
de organisatie van de Vlietlande-rit. Dit kan via e-mail (dit heeft de voorkeur) of telefonisch. Ook voor vragen en informatie kun je daar natuurlijk
terecht. Kom niet onaangekondigd !!
vlietlanderit@Yahoo.com
(let op, dit is een NIEUW e-mailadres!!!)
06-46595133 (Sandra Korpershoek)
We hopen je te zien op zaterdag 6 september!

Arthur Kouwenhoven en Sandra Korpershoek.
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Het Wereld Jeugdfestival 1957 in Moskou.

Boekarest en Warschau. Zoals de plaatsnamen aangeven, een festival met
een grote communistische invloed, hoewel het in latere jaren ook in Helsinki
(1962), Algiers (2001), Caracas (2005) en Tshwane (Zuid-Afrika, 2010)
werd georganiseerd. Maar de versie van 1957 was bijzonder, niet alleen
omdat het tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog werd gehouden,
maar het was ook het grootste, met 34.000 deelnemers uit 131 landen. Het
was ook voor het eerst dat er zoveel buitenlanders naar de Sovjet-Unie kwamen, de Duitse inval even buiten beschouwing gelaten.
Ook uit Nederland kwam een delegatie, van ongeveer zevenhonderd personen; arbeiders(kinderen), studenten, onder andere van de Amsterdamse Athletiek Club, kunstenaars. Daaronder het duo “Kunst en Vliegwerk”: Adriaan
Viruly (vlieger, schrijver en Engelandvaarder) en Mary Dresselhuys (actrice)
die vanwege het overschrijden van de maximumleeftijd als ‘speciale gasten’
meegingen. Verder onder andere illusionist Pietro Nakaro , alias Februaristaker Piet Nak, pianist Chaim Levano, die het balletgezelschap van Florrie
Rodrigo begeleidde, en mimespeler Will Spoor, die de oudere lezertjes kunnen kennen als ‘Snuitje’ uit ‘Pipo’, die later een van de grondleggers van de
moderne mime in Nederland zou worden, en journaliste Renate Rubinstein.

Voor de Sovjet-Unie was 1956 een belangrijk jaar. In februari hield partijleider Nikita Chroesjtsjov een geheime rede op het 20e partijcongres waarin hij
het einde van de persoonsverheerlijking van de drie jaar ervoor overleden
Josef Stalin bekend maakte. Standbeelden en portretten werden verwijderd,
straat- en plaatsnamen gewijzigd, geschiedenisboeken herschreven, dissidenten en Duitse krijgsgevangenen vrijgelaten en een aantal van Stalins naaste
medewerkers, zoals Molotov, werden ontslagen. Er was wel een grens aan de
hervonden vrijheden, zoals de Polen en vooral de Hongaren later dat jaar
hardhandig zouden ervaren.
Waar wel ruimte voor was, was het organiseren van een Wereldfestival voor
Jeugd en Studenten, in Nederland kortweg Wereld Jeugdfestival genoemd,
door de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY) en de Internationale Studentenunie in 1957. Dat was de vijfde keer dat het gehouden werd,
sinds het eerste in 1947 in Praag, na respectievelijk Boedapest, Oost-Berlijn,
36

Volgens het rapport over dat jaar van de BVD, die deze groep uiteraard
scherp in de gaten hield, stond ongeveer 20% van de deelnemers als nietcommunist te boek. Van Peter Boevé, leider van het Nederlandse organisatiecomité werd gemeld dat hij lid zou zijn van de VVD, hoewel hij later opdook
bij onder andere de maoïstisch georiënteerde KENml. Pas in 2004 werd
bekend dat hij een BVD-agent was. Van de CPN waren er kopstukken als de
latere Amsterdamse wethouder Roel Walraven en Wouter Gortzak, die in
1973 overstapte naar de PvdA.
Voor de meesten was het echter een groot avontuur, een gelegenheid om niet
alleen kennis te maken met 130 ander nationaliteiten, voor het luttele bedrag
van f250,- (“een bedrag dat slechts een fractie van de normale kosten voor
een dergelijke vacantiereis moet zijn geweest.” aldus het BVD-rapport), maar
ook met het in het Westen zo verfoeide Moskou.
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Hetzelfde gold voor de Moskovieten, die
met honderdduizenden langs de route
stonden waar de deelnemers op vrachtwagens door de stad werden gereden,
vaak in nationale klederdracht, zoals
Antoinette van der Horst, hier op de foto
met Alexander Faikel.
Hoewel sommige deelnemers wat moe
werden van het voortdurende roepen van
het motto van het festival: ‘Mir! Droezba!’,
vrede en vriendschap, waren de meesten
onder de indruk van de ontvangst en de
hartelijkheid van de Moskovieten, die
handtekeningen vroegen en kleine muntjes
gaven als aandenken.

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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Ook de Amerikaanse delegatie was
diep geroerd. In eigen land was de
heksenjacht op van communistische
sympathieën verdachte personen
onder leiding van senator McCarthy
maar net achter de rug. Zowel in de
Verenigde Staten als in de Sovjet-Unie
hadden de mensen na het einde van
de Tweede Wereldoorlog onder een
permanente oorlogsdreiging geleefd,
waarvan hier niets te merken was.
Alleen Renate Rubinstein meldde later
in het Parool veel politie te hebben
gezien en overal microfoons te hebben opgemerkt die alle gesprekken
moesten opnemen.
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Voor de anderen was het een vrolijke draaikolk van zang, dans en cultuur.
Dolf Kruger won een gouden medaille op het onderdeel fotografie, Will
Spoor won een bronzen medaille voor mime, Carel Porcelijn haalde de finale
op het blokfluitconcours. En dan waren er nog de avonden en nachten die
men met elkaar in zaaltjes of op straat met elkaar, onder het genot van een
glas of wat, doormaakte. Voor de Russen betekende het festival een doorbraak, voor het eerst maakten zij kennis met moderne westerse muziek. Niet
lang na het festival zouden de Sovjet-regering een campagne beginnen
tegen ‘gedegenereerde culturele uitingen’, zoals jazz en jitterbugdansen. Russen die te amicaal waren geweest met westerlingen werden uitgesloten van
werk in Moskou en andere grote steden.
Niet alle Nederlanders hadden een even fijne tijd, 120 van hen werden twee
dagen in het ziekenhuis opgenomen. Het was slechts een stevige verkoudheid,
maar de Sovjets wilden geen enkel risico nemen. Bij terugkomst werden zij in
een uitverkocht Theater Bellevue stormachtig ontvangen, en er werden nog
twintig bijeenkomsten in het land gehouden, waar delegatieleden over hun
reis vertelden.
Nog tijdens het festival werden festivalgangers uitgenodigd
om deel te nemen
aan een aansluitende
reis naar Peking,
door de Chinese
delegatie. Ondanks
een reisverbod naar
China van de Amerikaanse regering
namen 41 Amerikanen de uitnodiging
aan. Dat werd het
niet in dank afgenomen....
40

De optocht door Moskou werd voorafgegaan door een contingent Urals en
IZH-49 motoren. Op de Urals stonden gymnasiasten, net als tijdens de opening van de Olympische Winterspelen in Sotsji te zien waren.
Onderdeel van een grootse traditie van wat ik graag ‘motorgymnastiek’ mag
noemen, en die, voor zover ik kan nagaan, door de Duitsers is begonnen,
maar door de Sovjets tot grote hoogten is opgevoerd.

Frans de Wit.

(met dank aan Paul Arnoldussen en Egbert Hartman)
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De Russische Keuken,

Chinees menu: rijst, eierrol met vleesvulling, gebraden eend, rundvlees met
tomaten, champignontjap tjsai, vissoep , thee na.

Omdat er onder onze leden ook Chinese motor
bezitters zijn, heeft onze Russische sterrenkok
besloten om ook eens aandacht te schenken
aan de Chinese keuken.

De tafel mag alleen worden versierd met rood. Een oude gewoonte
is dat eerst de mannen de maaltijd
gebruiken. Alle soorten spijzen worden overal op nieuwjaarsdag, met
rode linten versierd, aan de goden
geofferd onder het opzeggen van
bepaalde gebeden, terwijl gelijktijdig wierook wordt gebrand.

Boris gaat vreemd

Reeds duizenden jaren geleden werd het koken
in China beschouwd als een kunst, bijna een
wetenschap, waardoor de gerechten een hoge
graad van verfijning kregen.
Door de uitgestrektheid van het land, valt de keuken in verschillende stijlen
uiteen. Bijvoorbeeld: Cantonnees, Noord-Chinees, Pekinees. In de Chinese
keuken is het de gewoonte om de ingrediënten in kleine stukjes te snijden,
waardoor tijdens de bereiding alle toegevoegde smaakbevorderende stoffen er beter op kunnen inwerken.
Vlees en groenten worden in één pan bereid en nooit langer verhit dan strikt
noodzakelijk is. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van lichte en zware soja
en Ve-tsin. Rijst is de basisvoeding en thee de nationale drank. Chap Sueg is
geen Chinees gerecht , maar ontstaan in de Verenigde Staten.
Warme maaltijden bestaan uit rijst met verschillende bijgerechten en soep,
met thee na. Zoete nagerechten worden alleen bij feestelijke gelegenheden
geserveerd. In sommige streken wordt het aantal bijgerechten in overeenstemming met het aantal gasten gebracht. Alle gerechten worden tegelijk
op tafel gezet. Iedere aangezetene heeft een eigen kommetje, waarin naar
smaak de gerechten gemengd worden. Soep kan voor, na of tijdens de rijst
genuttigd worden. Als de schotels zijn weggenomen wordt er thee geserveerd, zonder suiker of melk, in kleine kopjes zonder oor.

Thee is de volksdrank en wordt
zowel s’morgens, s’middags als
s’avonds gedronken. De waarde
van een theepot hangt samen met
de tijdsduur dat hij gebruikt is.
Goede theepotten zijn altijd van
een mandje voorzien.
Theesoorten zijn groene ongefermenteerde thee, zwarte gefermenteerde thee en fancy thee, gemengd met
bloemen, o.a. jasmijn en chrysanthemum.
Gerechten uit de Chinese keuken: Ang sjoe hie (schelvis), bami, dong koe don
far tong (champignonsoep), foe jong hai (omelet), gar tjhoi tsjouw djie jook
(varkenslap), hai jong hietjhie (haaienvinnensoep), hang jang woe (amandelsoep), hoi sen fon (rijst), hom-har tje-kar (aubergine), hop hoe soo beng
(walnoot), jin wo (vogelnestjes), joe tong (vissoep) koer lie har (garnaal),
loempia, ng jen soe djie (kip), sjoe op (eend), tsjing don djie lip tong (kippensoep), tsjouw bok tjhoi (chinesekool), van don (eendenei)

					Manman Chi
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Steunpuntenlijst 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

Korpershoek R.

Kalmoeslaan 11
Neie
Wee
8B Strooss
4, Ernest
Mehlen

Rijnsaterwoude

017-2533528

techniek@udcn.nl

Lampé A.G.

Berbourg
Manternach

+352
26352110al@oceanoil.net
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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