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Van de voorzitter

Hoera! Het is feest, een heel jaar lang! Onze club bestaat dit jaar 25 jaar. 
En in tegenstelling tot veel andere clubs zijn we het afgelopen jaar licht in 
ledental gegroeid. 

Wat wij doen is eigenlijk niet meer van deze tijd. Een moderne motorfiets 
heeft een elektrische starter, die onze motoren (op de onvolprezen Chang 
Jiang na) moeten ontberen. 

En dat niet alleen, een moderne motor heeft geen contactpuntjes, geen choke, 
geen carburateurs meer. Met als gevolg dat het moderne jongmensch dat op 
een van onze machines wil stappen, geen meter vooruitkomt en op de claxon 
blijft drukken om te starten. Al die dingen moeten afgesteld worden, zonder 
computer nota bene, en daar krijg je ook nog eens vieze handen van. 

Maar alles komt altijd weer terug. Als er niets meer te prutsen valt aan een 
motorfiets, wordt dat juist weer interessant. Vandaar de opgeleefde interesse 
voor bijvoorbeeld caféracers. En zo komen wij ook weer aan de beurt. Zoals 
wij al 25 jaar doen.

In 1999 was ik op mijn eerste treffen, nadat ik al een paar jaar de kat uit 
de boom had gekeken, en zodoende was het tweede lustrum in 2000 het 
eerste dat ik meemaakte. Het lustrum (mv. lustra) (< Latijn: luere [binden]) 
was van oorsprong een zoenoffer dat eens per vijf jaar door de Romeinen 
werd gehouden. En bij de UDCN bestaat dat zoenoffer uit cadeaus die het 
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bestuur de leden aanbied. Sommige daarvan worden alleen op de tref-
fens uitgereikt, en andere krijgen alle leden thuisgestuurd. Daarvoor worden 
kosten noch moeite gespaard. Dat wil zeggen, kosten natuurlijk wel, we heb-
ben een budget en moeten natuurlijk als bestuur netjes met het beschikbare 
geld omgaan. Maar dat er geen moeite wordt gespaard blijkt alleen al uit 
het ‘borden-incident’ uit 2000, toen de opdruk van de emaille kampeerbor-
den niet afwasbestendig bleek te zijn. Welke nitwit er borden levert met 
een opdruk die er bij de eerste de beste afwas afgespoeld wordt is mij een 
raadsel, maar het werd fluks door Benno rechtgezet, en kreeg iedereen als-
nog een bord met onuitwisbare opdruk.

Op het afgelopen Watjestreffen werd het eerste clubcadeau al uitgereikt: 
een schitterende stalen, dubbelwandige mok met lasergegraveerd jubileum-
logo. En dat is nog maar het begin! Voor wie dat gemist heeft zijn er in de 
clubwinkel vast nog exemplaren voor een prikje aan te schaffen, als is het 
maar om je verzameling com-
pleet te krijgen. 

Ik heb jarenlang in Paradiso 
gewerkt, waar wij elk jaar een 
personeelscadeau kregen, dat 
grappig genoeg een aantal 
malen gelijk op liep met de 
UDCN: een bord met opdruk, 
een witte aardewerken mok, 
maar ook eierdopjes. Mmmm, 
eierdopjes. Die hebben wij nog 
niet. Misschien iets voor het 
30-jarig bestaan?

    
Frans de Wit.
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Van de Redactie

Dit jaar is het weer een jubileumjaar voor de UDCN en dat zullen de leden 
gaan merken. Bij deze Russian Twin vind je het tweede presentje (het eerste is 
op het Watjestreffen aan de aanwezigen uitgereikt), dit maal voor alle leden 
een kleine gift. Kun je de sleutels van je Russische racemonster tenminste nooit 
meer kwijtraken. Door het hele jaar heen zul je op alle treffens een presentje 
mogen ontvangen. De eventuele restanten zijn te koop via de Clubwinkel. Ik 
kan je dus alleen maar aanraden om ook dit jaar naar zoveel mogelijk acti-
viteiten van de club te komen om je jubileumsetje compleet te krijgen.

We zijn het jaar super begonnen met een zon-overgoten Watjesweekeinde 
op de Woensberg. Dit keer weer op onze oude lokatie te Blaricum. Ik denk 
dat het voor de meeste aanwezigen voelde als thuiskomen. Hier is het ooit 
allemaal begonnen met het Watjestreffen, een spin-off van het wintertref-
fen voor de watjes die niet zo ver wilden reizen. Door de jaren heen is het 
uitgegroeid tot de start van het UDCN-jaar voor velen. Fijn terrein met goede 
faciliteiten voor onze groep, al zou die keuken wat groter mogen. Met een 
goede bezetting van rond de 40 personen en een perfect weertje (lichte 
nachtvorst en mooi zonnig overdag) een goed begin. Veel bekende hoofden 
natuurlijk maar gelukkig ook een paar nieuwelingen die zich even lieten zien. 
Laat je niet misleiden door de foto’s op het forum, het waren weer vnl. niet-
Russen waar aan gesleuteld moest worden dit weekeinde. Over het watjes-
treffen kun je meer lezen in het stuk van Pollus.

Na het watjestreffen is deze uitgave van de Twin ook altijd het begin van 
het redactiejaar voor ons, de hoeveelheid kopij is matig en de inspiratie 
moet nog komen. Doe je best en stuur ons je wetenswaardigheden door, ook 
andere leden kunnen er profijt bij hebben.

Nu de motoren het allemaal redelijk doen hebben de auto’s besloten om 
dwars te gaan liggen. Begin januari vond de eerste het tijd om uit te rusten 
en ging de automaat kapot. Op zich al niet zo’n leuke reparatie maar als de 
onderdelen alleen nog nieuw uit Amerika kunnen komen kun je jezelf voorstel-
len dat de reparatietijd al snel oploopt tot een week of 6-8. 
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Vorige week had de Disco 
ook ineens geen zin meer 
en besloot zijn multiriem-
spanner maar eens door 
de motorruimte te gooien. 
Voor 1 l...ig draadeindje 
van 2 euro een paar 
dagen sleutelwerk en 
natuurlijk ook hier weer 
spullen die besteld moeten 
worden aan de overkant 
van het water, in dit geval 
Engeland. Niet zo ver weg 
maar toch. 

Soms zijn we maar verwend met onze onderdelenleveranciers. Over het 
algemeen zijn spullen voor onze Russen en Chinezen binnen een paar dagen 
toegeleverd, vaak gewoon vanuit Nederland en ook nog eens voor een 
vriendelijke prijs. Chapeau voor alle leveranciers wat dat betreft! Dat houdt 
de hobby nog een beetje leuk in deze dure tijden.

Enfin, na al dat gesleutel zullen we binnenkort eerst maar eens ontspannen 
met een dagje op het zand met de Russen, lekker spelen op de zandhap-
pertjesrit. 

Deze twin het vervolg van de Guzzi ombouw van een Dnepr, een verslag 
van het watjestreffen, de uitnodiging voor de ALV en voorjaarstreffen, de 
eerste sleuteldag van het jaar en wat stukjes van een paar van de oude 
voorzitters. 

Veel leesplezier en tot het voorjaarstreffen in Benschop.

De Redactie
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Kruisjes-perikelen
door: Benno van Ham

Na het Watjestreffen was het weer eens zover. Eens in de zoveel jaar rom-
melt er wat in het achteronder, dit keer aan de zijkant. De kruiskoppeling aan 
de zijspanzijde had ineens wel erg veel speling vond ik. Enfin, die was nog 
niet aan de beurt geweest de laatste tijd dus laten we dit klusje maar eens 
gaan beschrijven voor de Twin.

Veel Rusrijders heb-
ben geen aange-
dreven zijspannen 
dus zullen ze niet zo 
vaak last hebben 
van dit fenomeen. 
Aan de andere 
kant hebben ook zij 
minimaal 1 kruis-
koppeling in de 
aandrijflijn zitten 
die af en toe kuren 
kan geven. Over 
kruiskoppelingen 
in het algemeen en 
de manier waarop 
ze in lijn geplaatst 
moeten worden is al vaak genoeg iets geschreven, daar ga ik je niet mee 
vermoeien. Over het vervangen van een kruiskoppeling en het reviseren van 
de oude kruiskoppeling, daar gaat het nu over.

Ok, vervangen om te beginnen. Op voorhand heb ik al eerder een keer 
een kruiskoppeling gereviseerd en klaarliggen voor het geval er eens iets 
gebeurd. Bij een MT-16 heb je twee typen koppelingen in gebruik. Tussen 
versnellingsbak en ingang cardan zit een kruiskoppeling, hetzelfde model 
zit tussen aandrijfas zijspanwiel en bak. Aan de uitgang van de cardanzijde 
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zit er een ander type kruiskoppeling gemonteerd. Weliswaar met hetzelfde 
kruisje en lagers maar de uitgaande kant van deze koppeling heeft een veel 
langer stuk met spiebanen met een vetnippel erin. Verder zijn er diktever-
schillen tussen de aandrijfassen van de echt oude kruisjes en de nieuwere 
modellen en in het aantal splines wat je in de gaffels kunt aantreffen.

Wat is de gemakkelijkste manier om een kruiskoppeling te vervangen ? 

Wel, in alle gevallen zal het achterwiel eruit moeten en de eindaandrijving 
gedemonteerd, dat is gewoon de gemakkelijkste manier. 

Hoe doen we dit?

Krik de motor op 
onder de middenbok 
en verwijder het ach-
terwiel. Kun je meteen 
even mooi de remmen 
nakijken en zien of je 
rubberflapje (kering) 
nog heel is. Maak 
de bediening van de 
achterrem los aan 
de voorkant (split-
pen eruit en tonnetje 
verwijderen) van de 
drukstang.

Verwijder de 4 bouten waarmee de aandrijving vastzit aan de achtervork. 
Laat de bovenste nog even in het gat zitten maar maak wel alles gangbaar.
Verwijder op de eindaandrijving en op de tandwielkast op het zijspan de 
stalen mantels die de kruiskoppelingen bedekken. In het boordgereedschap 
zit de benodigde haaksleutel. Controleer meteen of de vorken van de kruis-
jes in lijn staan aan beide zijdes van de aandrijfas.
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Aan de zijspanzijde zit de kruiskoppeling geborgd met een crankspie, 
deze heeft normaal een fijne draad met een M8-moer en een splitpennetje 
erdoorheen. Maak deze moer en splitpen los en tik de crankspie uit de kop-
peling. Je zult zien dat hij maar aan 1 kant afgeschuind is. Onthoud hoe hij 
gemonteerd zat voor straks.

Verwijder nu de laatste bout die de aandrijving op zijn plaats houdt en trek 
deze naar links. Als je geluk hebt en een beetje voorzichtig doet blijft alles 
netjes in elkaar zitten en heb je nu genoeg speling om de lange aandrijfas 
aan de spanzijde uit het kruisje te trekken. Ik schuif meestal de wielas weer in 
de vork en de aandrijving zodat alles een beetje blijft hangen en niet verder 
uit elkaar hoeft. Op zich is het ook geen probleem om alles uit elkaar te 
halen maar let dan goed op de stand van de kruisjes bij de hermontage.

Je kunt nu de kruiskoppeling van de tandwielkast aan zijspanzijde verwijde-
ren. In mijn geval is het een kwestie van de nieuwe ertussen schuiven, spietje 
erdoorheen en alles weer monteren. Denk ook hier aan de uitlijning van de 
kruisjes. Op de spiebanen kan de kruiskoppeling maar op een manier, dat 
is gemakkelijk. Als je hem niet goed erop schuift past de spie er namelijk 
niet meer in. Schuif de aandrijfas weer in de kruiskoppeling. Je kunt nu alles 
weer gaan vastzetten en terugplaatsen. Zorg ervoor dat het kruisje goed 
gesmeerd is met de vetspuit en zet de stalen mantels weer om de kruisjes 
heen vast.

Dit is ongeveer 45 minuten werk. Valt dus best mee en is voor iedereen goed 
zelf uit te voeren. Kruiskoppelingen zijn tussen de 35-80 euro te vinden. 
Hangt er een beetje van af wat je wilt, een origineel Russische met gebrek-
kige afwerking of kruisjes zal 35 euro kosten, een nabewerkt exemplaar zal 
eerder rond de 60-80 euro zitten. De lange kruiskoppeling op de MT-16 is 
nog iets duurder.

In mijn geval kies ik er meestal voor om ze zelf te reviseren. Het is geen moei-
lijke klus, je moet alleen even opletten bij het plaatsen van het kruisje met de 
vetnippel dat je alles goed in elkaar zet. 
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Hoe werkt dat reviseren?

Koop om te beginnen een revisiesetje voor de kruiskoppeling (ca. 15 euro).

Een revisiesetje bevat:

• 1 as-kruisje
• 4 naaldlagertjes met 

naalden en rubbers 
om de lagertjes op de 
plaats te houden.

• setje seegerringen of 
c-clips. 

• Vetnippel

Meestal zit dit allemaal bij 
elkaar in het revisiesetje. 
Controleer het even voor 
je begint !

Begin met demontage van het oude kruisje. Meestal zal of het as-kruisje zelf 
of een van de lagers op de uiteinden kapot zijn. De vier naaldlagers zitten 
geborgd in de gaffels met een c-ring of andersoortige borgveer. Soms zitten 
ze verstopt in het vet/vuil/roest. 

Maak de oude koppeling goed schoon en verwijder de vier borgringen van 
de naaldlagers uit de groeven. Zoek nu in je gereedschapdoos naar een 
grote dop met een groter centraal gat dan de diameter van het naaldlager 
en naar een kleine dop die goed in het gat in de gaffel past. Zet het geheel 
in de bankschroef of werkplaatspers en druk met de kleine dop het naaldla-
ger aan de andere kant van de gaffel eruit. Als het lager eenmaal een stukje 
uit de gaffel steekt kun je met een waterpomptang het lagertje uit de gaffel 
wringen. 
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Herhaal deze actie voor een naaldlager op de andere gaffel. Als er twee 
lagers uitgedrukt zijn kun je als het goed is de gaffels uit elkaar halen, het 
askruisje komt er dan uit en je hebt twee losse gaffels met naaldlagers erin 
over. Gebruik een drijver of je doppen om de andere lagers ook uit de 
gaffels te persen. nu heb je twee losse gaffels over en wordt het tijd om de 
koppeling weer in elkaar te zetten.

Zet een naaldlager in beide gaffels en plaats het kruisje weer in de koppe-
ling. Let op !!. In een van de gaffels is een sleuf vrijgelaten. Dat is ook de zij-
de waar de vetnippel moet komen te zitten. Bij het plaatsen van het kruisje 
dus goed opletten dat je de vetnippel op de goede plaats zet. 

Ik laat de vetnippel wel altijd gedemonteerd totdat ik de gehele koppeling 
in elkaar heb zitten. Pas ook op bij het plaatsen van de lagertjes. De naald-
jes zitten in vet geperst in het lagertje. Op het moment dat je het asje erin 
duwt kun je als je niet goed oplet een naaldje eruit drukken. Je koppeling is 
dan meteen al niet goed meer.

Als het kruisje in de gaffel staat kun je voorzichtig het andere naaldlagertje 
in de gaffel plaatsen en op het kruis schuiven. Doe dit voor alle naaldlager-
tjes. Op het einde zet je de c-ringen terug in de gaffels en let er goed op 
dat deze netjes in de groeven vallen. Lukt dit niet gemakkelijk gebruik dan 
nog even een dop om het lagertje iets dieper op het kruisje te duwen. 



 11

Zo, dat was je revisie van de kruiskoppeling. Deze methode werkt voor alle 
koppelingen die demontabel zijn. In sommige gevallen kom je een kruiskop-
peling tegen die niet gereviseerd kan worden (eigenlijk nooit standaard 
op Russen of Chinezen). In dat geval heb je een probleem en zul je moeten 
uitwijken naar een nieuwe kruiskoppeling.

Succes ermee,    Benno
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Sterke verhalen, kampvuur en bier
belevenissen van een Watjesfeut.
door: Pollus Fornerod – Enschede

Dit was mijn eerste Watjestreffen. Sterker nog, mijn eerste treffen ooit. 

Mijn Dnepr MT-11 is een recente marktplaatstreffer, waarbij ik achteraf ben 
gaan Googelen wat ik in godsnaam mijn garage ingesleurd had. Snel lid 
geworden van UDCN om daar vragen te stellen, maar nooit serieus overwo-
gen de UDCN-treffens af te rijden. 

Toen Roel rond kerst belde omdat ik mijn banknummer verkloot had, maakte 
dat een relaxte indruk. “Kom gewoon eens langs op een treffen.” Gewend 
aan het vriendelijk afwimpelen van telefoonaanbiedingen heb ik niet direct 
toegezegd, maar het begon te malen… Zou ik het doen, midden in de win-
ter op de motor? De mens is tenslotte een tropische diersoort die ‘s-winters 
gewoon binnen hoort te blijven, zich voortplanten ofzo. 

Enfin, soms moet je jezelf voor het blok zetten. Met een aanmeldingsmail-
tje had ik mezelf klem. Afmelden is geen optie. Tijd dus voor een grondige 
voorbereiding. Twee lagen kleding passen onder mijn winteroverall, grotere 
legerkistjes met ruimte voor de handgebreide sokken, dikke leren wanten,  
dat werk. Een steenkoude zondagochtend testen met een ANWB-route. 
Resultaat: ik kan het met mijn pooluitrusting gemakkelijk een uur volhouden. 
De gemiddelde snelheid ligt rond de 50, de Tomtomkronkelroute naar de 
Woensberg is 150 km dus kan ik met twee opwarmstops de oversteek overle-
ven. Check!

Kort daarna is de grote dag aangekomen. Op vrijdag de 13-de begint om 
tien uur ’s-ochtends de diepvriestocht. Het winterzonnetje warmt de lucht al 
snel op tot een vette 10 graden, zodat de opwarmstops kunnen vervallen en 
ik rond het middaguur comfortabel ergens in de bossen onder Apeldoorn kan 
gaan zitten picknicken. Wel veel wandelaars en fietsers, dus even snel pissen 
vergt enig strategisch handelen, zeker omdat je met zo’n gewatteerde overall 
om je middel niet echt onopvallend bij een hegje kan staan. Na een paar 
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schijnbewegingen valt het kwartje. Fuck it. Wildplassen is een grondrecht van 
motorrijders. Een vriendelijk knikje en ze kijken snel de andere kant op.

Na een probleemloze tocht rij ik om twee uur de Woensberg op. Daar staan 
al een paar zijspannen en de vuurton brandt. Zo met helm en pooluitrusting 
weet natuurlijk niemand dat ze mij niet kennen en wordt er vrolijk gezwaaid. 
Dat blijft zo als ik mijn helm afzet. De sfeer is uitnodigend. Geen hesjes, 
plaatjes of gedoe. Heerlijk. Van mijn kant is het ook makkelijk beginnen. Als 
je niemand kent, dan kun je ook geen naam vergeten zijn. 

Welbeschouwd is het Watjestreffen een geheel verzorgd motorweekend voor 
het type motorrijders dat verveeld wegzakt bij het idee van een motor die 
het altijd doet. Het volbrengen van de tocht is een deel van het avontuur en 
heb je de midwinterafstand eenmaal overbrugd, dan is er een verwarmde 
kantine, staat warme soep klaar en is een stapel stookhout voorhanden. Het 
enige wat je zelf hoeft te doen is voldoende drank mee te slepen. 
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Het hele treffen is verder een soort zelforganiserend systeem. “Parkeer je 
motor maar voor een blokhut en zoek er een slaapplek”. Dat blijkt achteraf 
specialistenwerk, want kenners weten wie de luidruchtige slapers zijn en 
organiseren hun bed daar ver van verwijderd. Voor mij als beginner is er 
niets anders dan goed geluk. De slaapgoden bleken mij goed gezind, want 
mijn blokhutgenoten waren van het relatief geluidloze soort, afgezien van 
één snurker die zo diep en regelmatig snurkte dat ik daar probleemloos op 
wegdreef. 

De aanrijdag is verder een feest. Bij elke roffel iets nieuws. Sommige motoren 
ken ik van het forum: die ene met de hydraulische trommelrem of de perfect 
gerestaureerde solomotor. Wat opvalt: de voorzitter komt op een Guzzi aan-
rijden en de evenementencoördinator op een BMW. Wat nou regeltjes! 

Verder heeft iedereen wel iets aan zijn span veranderd en daar wordt volop 
over gepraat. Dat is genieten, want hier tussen de motoren zijn de argumen-
ten zoveel duidelijker dan als je ergens iets op een forum leest. Nu gaat de 
kennis leven en blijkt expertise een gedistribueerde eigenschap te hebben: 
iedereen weet een beetje en samen wordt het beeld compleet.
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’s-Avonds bij het kampvuur komen de sterkere verhalen los. Over Zündapp-
motoren waar je Chang-Jiangs mee uit het zand kunt trekken, de ideale 
sigaar, zijspanrijden in Engeland en de onvermijdelijke T-34 tank. Langzamer-
hand vloeien de verhalen in elkaar over en wordt het tijd de blokhut op te 
zoeken. 

De volgende ochtend is de grote dag: de toertocht. De briefing is kort. “We 
hebben geen routebeschrijving want dit is namelijk geen toertocht. Iedereen 
rijdt toevallig achter elkaar.” Aansprakelijkheid blijkt een veelkoppig monster 
geworden die we zo ver mogelijk van ons af moet houden. Meerijden is sim-
pel. Als het nodig is wordt een motor op een kruising stilgezet zodat ieder-
een weet waar hij heen moet. Eenvoudig en effectief want zo hoef je niet te 
jagen om de groep bij te houden. Eigenlijk was “volg de blauwe rook” ook 
voldoende geweest, want dertig Russische motoren doen creatieve dingen 
met de atmosfeer.
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Een UDCN-toertocht is verder relaxte business. Het gaat zelden boven de 
vijftig dus poetsen om bij te blijven is volledig onnodig. Raak je de groep 
kwijt dan zie je de aanwijsmotor al van verre staan en regelmatig stopt de 
karavaan langs de kant van de weg. Dan is de vraag: motor uitzetten en 
hopen dat hij straks start, of laten lopen met het risico dat de zooi vet slaat. 
Het blijft een gok. Eén keer heeft de stop een duidelijke oorzaak: er moet 
even een koppeling gerepareerd worden. Tijd voor een peuk, wat foto’s 
en een goed gesprek. Na wat gerommel met een hendeltje gaat de duim 
omhoog. Gaan! 

Met een uurgemiddelde van iets boven de dertig toeren we door de het 
Gooi. Het weer werkt mee. Een frisblauwe lucht en een aangenaam zon-
netje zorgen voor een feestelijke omlijsting, die wordt vervolmaakt door de  
jaloersmakende miljonairswoningen die achteloos langs de rivieren staan te 
pronken. Dus dáár woont het graaikapitaal. Onbewust begin ik te mijmeren 
over een nieuwe revolutie, terwijl wij op de dampende overblijfselen van de 
vorige volksopstand langsroffelen. 

Juist als de blaas alarmsignalen naar het brein aan het vonken is, stoppen we 
bij een pannenkoekenrestaurant dat speciaal voor de UDCN geopend is. We 
rijden de dijk af en als welkomstverassing ligt er een ruime laag weldadig 
grind op de parkeerplaats, zodat wij bij het uitblijven van watjessneeuw toch 
nog even een paar slidings kunnen maken. Binnen is het warm en aangenaam 
en na koffie, iets fris en een pannenkoek trappen we hem aan voor het laat-
ste stuk. Nog een korte inkoopstop in Blaricum komt de Woensberg weer in 
zicht. Het kampvuur staat al aan en het nabieren kan beginnen. 

Binnen heeft de kookploeg een godenmaal in elkaar gedraaid. Het is  
stamppotbuffet waar ze zelfs in de Gooise miljonairsvilla’s van op zouden 
kijken. Ik maak ook wel eens stamppot, maar dat verbleekt volledig bij wat 
hier bereid is. Boerenkool-, zuurkool- en pompoenstamppot, losse aardappe-
len en -zuurkool, gebakken uitjes, rookworst, stoofvlees, uitgebakken spekjes, 
mosterd, augurkjes… dit zijn de momenten dat je jaloers terugdenkt aan de 
biologieverhalen over zoogdieren met meerdere magen.
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Ondertussen is de vuurton weer roodgloeiend en wordt het langzaam laat. 
Veel bier past er niet meer in, maar er is nog voldoende ruimte voor een 
paar goede verhalen. De liefde voor de Woensberg zit diep en iedereen is 
blij weer terug te zijn. Als nieuwkomer ben ik met mijn neus in de boter geval-
len.

De volgende ochtend zijn de zadels bevroren. Yes! Het heeft ’s-nachts daad-
werkelijk gevroren en daarmee kan ik thuis het Watjestreffen trots als winter-
treffen verkopen. Dat wordt opscheppen!

Met het ontbijt start regelmatig een vertrekkende motor. Handen worden 
geschud, plannen voor een volgende ontmoeting vanuit de helm bevestigd. 
Het was een mooi weekend. Nu alleen de ijskoude kronkelroute naar Ensche-
de nog. De Dnepr start in één trap, we hebben er zin in!

    Pollus
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Motocrypto  
d.d. maart 2015 nr. 99

Oplossing van de crypto van december 2014 
nr. 98

1.O-ring, 2.Voetgangsters, 3.Autosalon, 4,Voet-
licht, 5.Zadelpen, 6.Wagenpark, 7.Ankerplaat, 
8. Jaknikker, 9.Gashendel, 10.Dodemansknop.

De felicitaties gaan wederom naar Dolf Kok, hij was overigens de enige die 
een oplossing had ingestuurd.  Eeuwige roem is zijn deel!

Niet getreurd, hier is weer een nieuwe uitdaging, dus grijp je kans.

Nieuwe opgave:

1.  Die Volkswagen rijdt (te) kort achter je.  ..e.e.
2.  Tankauto.      ..aa..a.e.
3.  Limousine van Sinterklaas?    …ooiau.o
4.  Hij neemt wagens in beslag.    O..e..e.
5.  Om boodschappen mee te doen.   ..o..e.
6.  Getekent in een motorwerkplaats.   …e….aa.
7.  Gevaar op de weg.     .o…e…u..
8.  Om brandstof over de grens te kopen.  .a…a.
9.  Politierapport.     …a.e.e..aa.
10.Gehaald bij Douwe Egberts.    .u..e..ij.e.ij.

Succes er mee en stuur je oplossing naar:

Luijt.postma@gmail.com 
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Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl
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Voorjaarstreffen in het midden van het land
1-2 en 3 mei 2015

We beginnen de kampeertreffens dit jaar in het midden van het land. 

Geen camping dit keer met allerlei luxe voorzieningen maar een stuk weiland 
met een toiletwagen tussen Lopik en Oudewater. Ook geen beperkingen voor 
allerlei soorten huisdieren en vuurtje stoken naar hartelust. Weer een keer 
back to basic dus.

Dit jaar hebben een speciaal programma-onderdeel op de zondag morgen.
Zoals jullie wellicht weten ligt bij Utrecht de langste landtunnel (1,6 km.) van 
in elk geval Nederland. Met een motor door een tunnel rijden is leuk, maar 
met meer motoren door een tunnel rijden is nog veel leuker. Helemaal als 
de meeste dempers van wat mindere kwaliteit zijn. Door het lawaai van de 
motoren dat weerkaatst tegen de tunnelwanden gaat de tunnel resoneren. 
Dat is een heel apart geluid. Zondagmorgen willen we dat gaan proberen 
met zo veel mogelijk motoren.

Natuurlijk gaat dit treffen gepaard met de jaarlijkse Algemene Leden Ver-
gadering. Zie de uitnodiging hiervoor verderop in de Twin. Het moment van 
het jaar om je inbreng te hebben op de manier waarop de club functioneert 
en om prangende vragen te stellen aan het bestuur en de aanwezige leden.

De kosten zullen voor een weekend ± € 20,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Verder is het programma zoals altijd; 

Eten, drinken, slapen, touren, BBQ, drinken en slapen.
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Programma: 

Vrijdag 
12:00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
   
Zaterdag 
10:30 uur Toerrit langs en door het Groene Hart. Geen tankstop in de  
  route opgenomen, iedereen start met volle tanks. De route is  
  ca. 80-100 km lang.
  Wel in de toertocht opgenomen is een bezoek aan een 
  machinehandel die verouderde apparatuur voor de zuivelin 
  dustrie moderniseert en reviseert. Verder brengen we nog  
  een bezoek aan een fabriek waar op een moderne   
  manier roomkaas wordt geproduceerd. Aan het einde van 
  de toertocht is er gelegenheid om inkopen te doen.

18:00 uur Algemene Leden Vergadering gevolgd door de gebruikelijke  
  BBQ. Wij zorgen voor het vuur, de sausjes en het brood en  
  jullie regelen zelf de rest.

Zondag 
9:00 uur Tunneltocht. Om zo min mogelijk medeweggebruikers te 
  hinderen gaan we al vroeg op pad.  
 
  Vertrek naar huis

        
Adres:  
     
Benedeneinde zuidzijde 413 a     
3405 CP Benschop   
     
Volg de bordjes UDCN op het einde. 
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Voor de nieuwe leden onder ons

Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen om 
vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf een potje te koken.

Op zaterdag is er de BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het 
vlees/vis of andere producten die je wilt verorberen. De spulletjes hiervoor 
kun je kopen aan het eind van de toertocht.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.

Opgave alleen per email

Roel de Glopper evenementen@udcn.nl

Graag ook opgeven of je meedoet met de tunneltocht !
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Algemene Ledenvergadering.

Hoewel het twee woorden zijn; ‘Algemene’ en Ledenvergadering’, worden 
die toch met drie letters afgekort tot ‘ALV’. Die wordt zoals altijd tijdens 
het Voorjaarstreffen gehouden, dit jaar op 2 mei. Wie mee wil praten over 
zaken die belangrijk zijn voor de club moet dus zorgen dat-ie erbij is. Als je 
alleen voor de vergadering komt: tussen de toerrit en de barbecue, en meer 
dan twintig minuten duurt het meestal niet, dus kom op tijd!

Dat die vergaderingen zo kort kunnen zijn komt niet alleen door de uitsteken-
de voorbereiding en inzet van het onvolprezen bestuur. Onze leden kenmer-
ken zich door oplossingsgerichtheid en directheid bij de behandeling van de 
agendapunten. 

Deze vergadering zijn er een paar punten die aandacht behoeven. Voor 
zover er niet al afspraken gemaakt zijn, zal de evenementencoördinator op 
zoek zijn naar locaties om volgend jaar treffens te organiseren. Die proberen 
we altijd door het hele land te plannen, er is een zogenaamd ‘Treffenproto-
col’ met alle nodige informatie, en je kunt alle hulp krijgen die je nodig denkt 
te hebben. Denk er eens over na!

Daarnaast brengen we een voorstel in stemming om de lidmaatschapskos-
ten te verhogen met € 2,50. Het is alweer vijf jaar geleden dat de laatste 
verhoging is ingevoerd, en alles wordt nog steeds duurder, hoe cliché dat ook 
is. Alleen die postzegels al! Anderzijds zijn er soms ook dingen die goedkoper 
kunnen, en daar zijn wij altijd naar op zoek. Zo is het Benno gelukt een niet 
alleen betere en snellere drukker te vinden, maar die is ook een goedkopere!
     
Daaruit blijkt al dat we jullie geld niet over de balk gooien, ook al krijgt 
iedereen cadeaus vanwege ons 25-jarig jubileum. Wie dat met eigen ogen 
wil kunnen zien, kan zich aanmelden voor de kascommissie die begin volgend 
jaar bijeen zal komen om de boeken te controleren. En geloof mij maar, die 
worden eerst door het voltallige bestuur nageplozen op foutjes, vergissin-
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gen en onduidelijkheden. Het is niet ingewikkeld of moeilijk. Kunnen optellen 
en aftrekken is voldoende, en je mag een calculator gebruiken. Het is geen 
examen...

Wie nog vragen heeft over, of toevoegingen aan de agenda kan een mailtje 
sturen naar secretaris@udcn.nl. Ik zie jullie op de vergadering!

Tot dan,

Frans de Wit
vrz. UDCN.
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
UDCN dd zaterdag 2 mei 2015

Deze vergadering zal gehouden worden tijdens het voorjaarstreffen op 
onze lokatie te Benschop. Tijd, na de toerrit en voor het eten. Tijdstip van 
de vergadering is ca. 18:00 uur

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat 

3. Bestuurlijke items

4. Financiën
 Voorstel contributieaanpassing voor 2016

5. Kascommissie

6. Verslag van de secretaris
 Zie punt 2.

7. Verslag van de penningmeester

8. Verslag van de redactie

9. Verslag van de clubwinkel

10. Verslag treffencoördinator

11. Rondvraag

12. Sluiting
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Verslag van een oud voorzitter (2005-2010)
Door: Huib Stiegelis

Als ik me niet vergis werd ik in 98 bewust van de UDCN. Ik had mijn Jupiter 
(eerste Rus) net een jaartje en was bijna klaar met een complete revisie. Via 
via kwam ik bij Jan Wassenaar terecht voor de laatste onderdelen en advie-
zen. Uiteraard werd ik snel lid van de UDCN. Na mijn eerste treffen was ik 
verkocht, ik werd vrijdags ontvangen met koffie, vis van Luijt en veel gemoe-
delijke gezelligheid. Toen wist ik dit is mijn clubje!

Jan Wassenaar was mijn hofleverancier en adviseur rond mijn geliefde Jupi-
ter, maar ook de voorzitter van de UDCN. Als 2 takt (IZH) liefhebbers krijg 
je al snel een band. Als snel kwam Jan met de vraag of ik los bestuurslid van 
de UDCN wilde worden, uiteraard geheel vrijblijvend, maar je weet hoe dat 
gaat, voor je het weet zit je erin en eruit is moeilijker. Lijkt een beetje op het 
verhaal van 'Hotel Califomia'. Maar dit geval geheel omdat het lidmaat-
schap van de UDCN en het bestuur verslavend werkte.
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Eind 2004 gaf Jan aan dat hij ging stoppen als voorzitter en er werd mij 
gevraagd of ik het voorzitterschap over wilde nemen. De UDCN stond voor 
mij op 1 en uiteraard wilde ik dat. Met het vertrek van Jan werd ook een 
deel van het bestuur ververst. Ruud en Sandra waren er ook al. 
Ruud werd technisch bestuurslid en Sandra nam kort daarna het penning-
meesterschap over van Sybrand. Door logistieke problemen van de clubwin-
kel beheerder ging deze functie over naar Gerrit Busweiler. Jos, Benno, Frans 
en Luijt waren en bleven de ‘Oude rotten'. En zo gingen we aan de slag.

Er stonden enkele speerpunten op onze agenda, waaronder de overdracht 
van technische zaken. Voorheen waren er vaak sleutelmomentjes en waren de 
sleutelfanaten regelmatig nodig omdat niet ieder over de benodigde kennis 
beschikte. Onder leiding van Ruud is daar aan gewerkt middels sleuteldagen 
en andere vormen van kennisoverdracht. Het resultaat is meetbaar, er is meer 
sleutelkennis onder de leden en sleutelmomentjes komen minder vaak voor 
(pech blijft altijd bestaan).

Het inzicht in de financiën waren voor de leek niet te volgen vanwege moei-
lijke programma's en vakjargon. Sandra heeft alles omgewerkt tot een 
eenvoudiger en goed inzichtelijk systeem, dit maakte de kascontroles een stuk 
makkelijker.

Maar een treffenprotocol stond bovenaan ons verlanglijstje, als je aankomt 
op een treffen moet je ervan uit kunnen gaan dat een aantal primaire zaken 
geregeld zijn. Ook hadden veel motorclubs te maken met aansprakelijkheid. 
Als er zaken misgaan is het bestuur aansprakelijk, dus waren er tegen onze 
natuur in enkele regels nodig en dan met name rond alcohol voor en tijdens 
de toerrit. Om alles uit te werken en op papier te zetten kregen we hulp van 
een UDCN lid dat door ziekte de behoefte en tijd had om hier mee aan de 
slag te gaan. Ina heeft zich hier flink voor ingezet en de basis werd gelegd.

Hiermee kom ik op het dieptepunt in mijn tijd als voorzitter. We wisten dat Ina 
ziek was en we wisten dat ze niet beter werd, maar haar overlijden kwam 
toch onverwacht snel. Vlak voor haar overlijden mailde ze me nog en even 
later vernamen we dat ze overleden was. Voor mijn gevoel was Ina onver-
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vangbaar, maar Eugene (man van Ina) nam haar waar tot er een vervanger 
was gevonden. Dit werd onze bekende treffencoordinator Roel. Hij werkte 
verder waar Ina stopte en met een resultaat waar we al jaren mee vooruit 
kunnen.

In 2010 had ik sterk de behoefte om tijd vrij te maken voor mijn andere pas-
sie, namelijk muziek. Toen ik dit melde in het bestuur keek het gehele bestuur 
naar Frans en zo werd Frans de nieuwe voorzitter. Frans was hier zo blij mee 
(of in de war) dat hij na de overdracht van de voorzitters-zuiger 's avonds 
een diepe vieze sloot in sprong/viel.

Mijn zoektocht naar een geschikte band duurde 4 jaar, ondertussen speel ik 
gitaar/mandoline in een full force folk band en treden we zeer regelmatig in 
heel Europa op. Dit voorjaar een toertje Duitsland, Belgie en Engeland. 

Voor wie geïnteresseerd is: zie http://www.bunchofbastards.nl

Tijdens de afgelopen ALV opperde ik om tijdens het komende lustrumtreffen 
met de band te komen spelen voor jullie, maar het bestuur blijft trouw aan de 
regels: geen versterkte muziek tijdens een treffen. Drie maal raden wie deze 
regel heeft bedacht: De oud voorzitter Huib Stiegelis, alias Huup van der 
Juup, alias Pjotr de Uralfluisteraar, alias Happie Beppie, Alias Gielus Thibis 
enz.

Ik feliciteer de gehele UDCN met het 25 jarig bestaan, maar daarnaast wil 
ik mijn speciale dank uitspreken voor ieder die zich van oprichting tot heden 
ingezet heeft voor ons clubje.

Huib Stiegelis
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UDCN Agenda 2015

21 maart ZANDHAPPERSRIT
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we 
weer het uiterste uit mens en machine halen met 
een dagtocht door de modder of stof. ‘s Mor-
gens beginnen met koffie en een worstebroodje. 
In de middag stof/modder wegspoelen op een 
terras en eind van de middag weer naar huis.

11 april SLEUTELDAG
De definitieve locatie van de Sleuteldag is nog niet bekend. Het wordt Lei-
muiden of Hilversum. Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhel-
pen zonder echt op de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt 
wilt? Neem ze mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee 
doen. 

Zoek je onderdelen? Ook dan kun je terecht bij je mede clubleden of een 
onderdelen leverancier.

1-2 en 3 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in het midden van het land inBenschi-
op. Het programma van dit weekend beloofd spraakmakend te worden, lees 
het uitgebreid in deze twin.

30-31 mei BAARNSE MOTORRUN
De Baarnse Motorrun met op zaterdag de ritten op het terrein voor die cliën-
ten 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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19-20-21 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is op een reeds bekende locatie in Haarlem. Uiteraard 
met de toertocht en misschien wel weer de cross kuil. Laten we hopen dat de 
weergoden ons goed gezind zijn. Vorige keer konden we geen vuurtje stoken. 

5 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onvergete-
lijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek. www.vlietlanderit.nl/
Inschrijven.htm

11-12 en 13 september NAJAARSTREFFEN
Na twee thuiswedstrijden voor de westerlingen nu een thuiswedstrijd voor de 
zuiderlingen. Het laatste Treffen van dit jaar is in de omgeving van Roer-
mond.

26 september SLEUTELDAG
Om onze oostelijke leden het wat makkelijker te maken gaan we weer naar 
Apeldoorn. Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze 
mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen. 
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Project Dnepr-Guzzi, deel 2
door: Peter Knol

Gebaseerd op mijn tekening had ik een blok alu 
nodig ter grootte van een pak A4 papier van 5 
centimeter dik. Via een bevriende firma kon ik dit 
voor inkoopsprijs aanschaffen en aan de gang. Van 
de 11,5 kilo aluminium waar ik mee begon was 
na alle frees- en boorwerk nog 1,5 kilo over… Er 
moest nog een blok alu bij aan waar het bevesti-
gingspunt in het frame zit, ongeveer midden onder 
de versnellingsbak, en toen kon het spul samenge-
steld worden. De plaats van de startmotor bleek 
met puur geluk exact goed te zijn, met gemonteerde 
carburateurs zitten deze aan weerszijden 5 mm vrij 
van de startmotor. Het kijkgat in het koppelings-
huis zit aan de linkerkant, terwijl dat bij een Guzzi 
normaliter rechts zit. Dat is omdat rechts straks weer 
een zijspan gemonteerd zit, en ik liever niet al te moeilijk doe bij het afstel-
len, hangend over de tank met m’n hoofd tussen blok en zijspanbak… 

Volgende uitdaging was het plaatsen in het frame. Het carterdeel van de 
Dnepr dat tussen het frame zit is erg smal, het Guzziblok is bijna 5 centimeter 
breder op die hoogte. Het kale frame heb ik ontdaan van de oude monta-
geblokken (de blokbout liep dwars door de framebuizen heen) en daarna 
telkens aan één kant de framebuis in het horizontale en in het verticale deel 
ingeslepen, en met een schaarkrikje uitgebogen. Eerst de ene kant en toen de 
andere kant. Het buismateriaal van het Russische frame is zo ontzettend dik 
(ongeveer 3,5mm wanddikte) dat ik dit wel aandurf. Het schaarkrikje gaf de 
geest, maar toen was het al aardig voor elkaar. Met draadstangen door de 
gaten van de blokbevestiging de uiteindelijke vorm gefixeerd en de ingesle-
pen framebuizen weer gelast. Wel leuk dat het V65 blok er toch anders uit 
ziet in dit frame: in Guzziframes loopt de framebuis vrij hoog langs het carter 
en steekt de carterpan er een flink eind onder uit, bij de Dnepr Guzzi is dat 
niet het geval. Best mooi.
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Het Dnepr blok had naast de twee blokbouten in het onderframe ook nog 
een steun vanaf de bovenkant van het blok naar net onder het balhoofd. De 
Guzzi heeft geen punt bovenop het blok dat stevig genoeg is om een flinke 
beugel aan te bevestigen. Maar: boven op de versnellingsbak zat nog wel 
de bevestiging voor het  luchtfilter dat vervalt, twee M8 gaten in een giet-
stuk. Daar kan ik een verbinding naar het frame op maken, ongeveer zoals 
de accuplaat van een Guzzi. Wel vrij smal, aan de ene kant moet de koppe-
lingshevel er langs bewegen en aan de andere kant de kickstarter. Uit 4mm 
RVS plaat “figuurzaagde” ik een creatief vormgegeven plaat naar twee 
nieuwe hoekbeugeltjes aan het frame. De plaat verdwijnt straks bijna uit het 
zicht omdat de startmotor en de accu er boven gemonteerd worden, maar 
dat geeft niet!

De draadjes.

Van de Dnepr wil ik het stuur met de knoppendoosjes behouden. Het is een 
stuur met een mooie vorm, en de knoppendoosjes zijn van aluminium en met 
net genoeg functies. Bovendien heeft het stuur een geheel eigen maat van 
24,5mm doorsnee, dus vervanging zou niet eenvoudig zijn. De rest van de 
bedradingselementen komt van de gesloopte Guzzi Florida en uit diverse 
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dozen van in de loop van jaren opgespaarde Guzzirommel. Het Guzziblok 
heeft een Saprisa dynamo en spanningsregelaar, en Motoplat elektronische 
ontsteking. De koplamp oude stijl die ik bij de Dnepr gekocht had moet ruim-
te bieden aan alle verbindingen die in een draadboom voorkomen. Guzzi 
maakt die verbindingen meestal in de connectors van de draadboom, maar 
ik gebruik hier kroonsteentjes voor. Met montagekit in de koplamp geplakt 
en alle draadjes voorzien van kabelhulsjes geeft dat een overzichtelijk en 
bedrijfszeker resultaat. In de koplamp is ook een contactslot gemonteerd, een 
universeel slot bedoeld voor auto’s en dergelijke, dus met een “start” func-
tie. Dat is mooi, want die functie is natuurlijk niet te vinden op de Russische 
knoppendoosjes. Van Louis uit Duitsland kocht ik zes LED controlelampjes met 
verschillende kleuren, zeer compact en hopelijk fel genoeg. De plek van de 
accu blijft zo als op de originele Dnepr, gewoon onder het zadel. Van RVS 
een accubak gefabriekt, met direct bevestigingsplekken voor de spanningsre-
gelaar en de Florida zekeringhouder. Aan de rechterkant van het frame heb 
ik ook nog een grote tienpolige stekker gemaakt voor de draden die straks 
naar het zijspan gaan. Dat zijn er maar vijf, maar dan heb ik nog wat opties. 
En de stekker was gratis.

Met al deze elementen op de plek was het zaak om te gaan zoeken naar 
een plek voor de rest: de kastjes van de ontsteking, bobines, knipperrelais en 
starthulprelais. Het scheelt dat de Dnepr een heel minimaal frame heeft, met 
maar een enkele bovenbuis. Daardoor is onder die buis ruimte om van alles 
op te hangen. Een 3mm dikke aluminium plaat als grondplaat biedt nu ruimte 
aan de genoemde spullen, en een aantal gaten in de onderste rand zijn te 
gebruiken om de kabelboom aan op te hangen. Het volgende hoofdstuk is 
dan het verbinden van alle componenten met elkaar, ik gebruikte daar het 
schema van de NTX voor, ook om zo veel mogelijk de originele Guzzi draad-
kleuren te gebruiken. Alleen bij de koppeling naar de knoppendozen op het 
stuur ga je dan over op de Russische kleuren. Deze fase kostte uiteindelijk 
zo’n drie weken aan draadjes trekken, doorvoeren, aansluiten, controleren, 
testen, corrigeren en fatsoeneren. De koplamp werd voorzien van een H4 unit 
die uit één van de rommeldozen opgeduikeld werd. In plaats van met veer-
tjes werd deze ook weer met montagekit in de koplamprand bevestigd… 
wonderspul.
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Het achterlicht is een ander verhaal. Ik had bedacht dat ik de kentekenplaat 
niet op de motor maar op de zijspanbak ga plaatsen, en dat er op  achter-
spatbord en zijspanspatbord de zelfde achterlamp moest komen. Het liefst 
een lamp waarin de functie van knipperlicht ook in opgenomen is. Dan kom 
je al gauw bij (hele grote) achterlichten voor aanhangers of vrachtwagens, 
maar ik vond LED achterlichten van 80mm rond met een rode ring om een 
helder center, en dat centrale deel is het knipperlicht. Montage wilde ik doen 
in een buis, een beetje zo als oude BMW’s dat hadden. Het vinden van pas-
sende buis voor dit idee wilde niet direct lukken, tot ik in de bouwmarkt liep 
om te kijken of stalen tafelpoten hiervoor geschikt zouden zijn, en bij toeval 
pleeborstels in RVS houders zag staan… Hmm. Het resultaat kon in ieder 
geval op het Guzziforum op zowel bewondering als hoongelach rekenen.

De plannen voor het zijspan waren eenvou-
dig: weinig aan veranderen, alleen netjes 
maken. Gelukkig was de plaatstalen bak 
nergens doorgeroest en zaten er geen grote 
deuken of andere beschadigingen in, wel 
wat gaatjes die ik dicht wilde hebben en 
de sporen van de nogal achteloze produc-
tie van dit Sowjet project. Die paar gaat-
jes dichtlassen heeft me een hele ochtend 
gekost, kwestie van ongeschikte apparatuur 
voor deze klus en een eigenwijze klusser 
die het er toch mee wil doen… Toen – zo 
goed mogelijk -uitdeuken van alle gevonden 
plekjes, gronden, plamuren en schuren, en 
dat alles een paar keer. Het werd al steeds 
strakker.

Het zijspanframe, van nog dikkere stei-
gerpijp als het motorframe, had ook wat 
laswerk nodig vond ik. Raar misschien, maar 
ik vindt lassen die maar half gedaan zijn 
of waar grote gaten en slakinsluitingen in 
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zitten niet zo fijn. Een aantal van de originele lassen heb ik uitgeslepen en 
overnieuw gedaan, en hier en daar een lasje extra gelegd. Hiervoor was 
het electrode lasapparaat wel geschikt. Om mijn mooie Dnepr California 
zijspanspatbord te beschermen bij het achteruitrijden wilde ik een stukje 
frame toevoegen, een soort bumper, achter het spatbord. Maar van wat voor 
materiaal? Rechte stukken buis vindt ik niet mooi, maar iets laten buigen was 
me ook te veel gedoe. Toen bedacht ik dat ik van forumvriend FredP. twee 
oude Guzzi V7 sport uitlaatbochten gekregen had om eventueel te gebruiken 
voor het project. Als uitlaatbocht kreeg ik ze niet passend, maar hier? Met 
wat slijpen en lassen maakte ik er een bumper van. Weer een stukje Guzzi 
aan de Dnepr! Laatste klusje was een andere opstap voor het span: origineel 
een ovaal blikkie, ik maakte een wat grotere RVS plaat met klinknagels als 
antislip bobbels. Daarna werd het frame net als het motorframe in de zwarte 
Hammerite gezet.

Zo kwam het moment dat alles weer 
op de wielen stond en gekoppeld 
was, met fraaie nieuwe schokdem-
pers en rondom verse bouten en 
moeren voor de verbindingen van 
span en motor. Van forumvriend 
Hans750S had ik het onvolprezen 
“Handboek voor de zijspanrijder” 
gekregen, met daar o.a. de richt-
maten en formules voor het uitlijnen 
van het span. Met behulp van een 
stel kunststofschroten en bakstenen 
werd het toespoor (de hoek waarin 
het zijspanwiel naar het voorwiel 
gedraaid staat) ingesteld. Voor de 
“vlucht” (de motor staat niet rechtop 
maar leunt van het zijspan weg) 
stond in het handboek alleen de 
richtlijn “iets schuin”. OK, doen we 
dat.
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Tussen de bedrijven door had ik de spatborden al gespoten met spuitbusverf: 
eerst spuitplamuur als grondlaag, daarna Flexa spuitverf in veel, heel veel 
dunne lagen. Spatborden zijn redelijk overzichtelijk en niet zo groot, dat ging 
best. Maar de tank en de zijspanbak wilde ik met de compressor spuiten, 
want dat moest echt mooi worden. Maar ja, de vriend die de spullen hiervoor 
heeft en me echt wel wilde helpen zat in een hele drukke periode dus dat 
ging voorlopig niet lukken. Ondertussen had ik zowel tank als bak maar vast 
strak gemaakt met de spuitplamuur en begon te denken: ach, ik kan het toch 
gewoon proberen…

Voor de kleuren had ik me laten inspireren door foto’s van de V7’s van de 
California Highway patrol: Witte spatborden en zwarte tanks met de fraaie 
pinstripes zoals ook op de Amerikaanse burger V7’s. En een groot embleem 
op de tank! Maar omdat het motorblok ook al helemaal zwart is vond ik 
een zwarte tank (en zijspan) een beetje duister, dus dan liever donkerblauw. 
Flexa bleek ook donkerblauw in spuitbussies gestopt te hebben, dus vooruit 
met de geit. 
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Eigenlijk viel dat helemaal 
niet tegen, bij de tank 
zeker niet want die was (na 
bijna 50 jaar!) nog vrijwel 
zonder oneffenheden en 
nadat alle laagjes spuitlak 
goed uitgehard waren heb 
ik de tank nog met een 
polijstmiddel behandeld. 
Mooi spul. Toen met behulp 
van heel smal afplakband 
de pinstripes gemaakt 
en met nog wat kunst en 
vliegwerk de geheel eigen 
Dnepr Guzzi emblemen 
vormgegeven, met Guzzi 
adelaar en Sovjet-Russische 
rode ster. Een blanke lak-
laag maakte het geheel 
hopelijk benzinebestendig.
De zijspanbak nam ik 
mee naar m’n werk, waar 
we een ruimte hebben met rondom afzuiging, wel zo fijn als je wat grotere 
vlakken gaat spuiten. Maar ook dat bleek met spuitbussen goed te doen, en 
zodanig past het goed in de no budget gedachte: alles zelf doen… uiteinde-
lijk heb ik voor de hele motor ongeveer 100 euro aan spuitbussen uitgegeven. 
Uit ervaring weet ik dat je bij het spuiten met een 2K laksysteem al veel meer 
kwijt bent aan lak, verdunner en verharder.
Met bijna alles gespoten, klaar en in elkaar gezet was het wachten op de 
enige klus die ik tot nu toe uitbesteed had:  het chroomwerk. StarTwin in Loe-
nen had de uitlaatbochten aan de hand van een tekening voor me gebogen, 
ik had ze op de motor gepast en afgelast en daarna had ik ze in Vaassen 
ingeleverd bij een in klassiekers gespecialiseerde verchromerij, samen met de 
aangetaste maar nog wel goede V7 voorspatbordbeugels. Tijdens het wach-
ten op het chroomwerk had ik nog tijd om een stukje gereedschap samen 
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te stellen: een infuus. Piepklein benzine-
tankje, vacuümmeters, stroboscoop… alles 
bij de hand voor het afstellen! Met alles 
gemonteerd en meerdere malen gecontro-
leerd kwam dan toch DAT MOMENT: voor 
de eerste keer contact aan en starten…  
yess! En later het eerste proefritje viel 
ook niet tegen, tot mijn grote opluchting 
werkt alles zo als gedacht en bedoeld. 
De juiste afstelling van het blok zal nog 
wel wat tijd kosten, de carbs staan anders 
op de cilinderkoppen en hebben open 
luchtfilters, en de uitlaatbochten zijn even 
groot van binnendiameter als de originele 
bochten van een V65 van buitendiameter 
zijn, dus wel ietsje meer doorstroming!

Het laatste klusje heb ik ook uitbesteed: 
het maken van een nieuw zitje voor het 
zijspan. Het originele zitje bestaat uit 
twee plankjes triplex met wat balkjes, en daar overheen iets wat nog het 
meest doet denken aan een oude matras: grote stalen spiraalveren afgedekt 
met jute en kapok, en daar overheen een slecht gestikt velletje skai. Ik heb 
gedacht aan een stoeltje van een heftruck: goedkoop, waterdicht en best 
passend te krijgen. Maar niet mooi. Van multiplex maakte ik nieuwe basis-
planken, en autobekleder Lukkien in Apeldoorn maakte daar een prachtig 
zitje van. Dat was me zelf niet zo mooi gelukt.

Nou wordt het tijd om te leren zijspanrijden en te genieten van de aandacht 
die het span overal trekt. Tot ziens op een treffen!

Peter Knol
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Van een oud-voorzitter, (1994-1998)
door: Rene de Groot

In januari 1988 kocht ik mijn 
nieuwe MT11, bij Peter Cortie 
in Amsterdam. Veel meer infor-
matie over de motor dan in het 
boekje ‘Alle motoren 1985’ en 
de ‘MT-11 Owners Manual’ 
stond had ik niet. 

Op 20 februari was er de 
Vehikel in de Jaarbeurs te 
Utrecht. Omdat ik nog wat 
parafernalia voor m'n Plov 
wilde toog ik erheen. Naast de 
BSA-stand herkende ik ineens 
het Dnepr logo. Twee heren: 
Henk Wouters en Theo Damen 
meldden zich daar als Rusmo-
tor-bezitters met het allereer-
ste begin van wat een merkenclub voor Russische motorfietsen moest worden. 
Zij konden wat meer vertellen over de karaktertrekken van de Sovjetstalen 
Rossen. In ruil kon ik hen voorzien van kopieën van de Owners Manual ten 
behoeve van de clubbibliotheek. Inschrijven als clublid was snel gedaan en 
vanaf dat moment probeerde ik aan zoveel mogelijk clubactiviteiten deel te 
nemen: treffens, sleuteldagen, toerritten, benefietritten, beurzen. 

Ik heb herinneringen aan een natte, koude camping in de Ardennen, zon-
nige uitzichten in Friesland, en aan de verbijstering van omstanders als een 
dreunende kudde zijspannen en solo's door een dorpje reed. Vooral het 
rustig gelijk oprijden, waardoor alle machines ongeveer hetzelfde toerental 
draaiden, maakte een fantastische indruk.

Tussen 1994 en 1998 was ik bestuurslid, voorzitter. Diverse huiselijke 
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omstandigheden noopten mij helaas mijn bestuursfunctie af te leggen. 
Diezelfde omstandigheden maakten helaas ook dat een grote onderhouds-
beurt/revisie eerst uitgesteld, toen deels gedaan en tenslotte niet afge-
maakt werd. 

M'n plov staat nu al weer een paar jaar stil. Een scheiding en verhuizing 
hebben niet echt bijgedragen aan enige voortgang. Enkele Kamerikse 
Sleutelclub-vrijwilligers hebben er enige tijd aan besteed, maar zonder veel 
succes. 

Die vrijwilligers, 
Harley-rijders, konden 
niet veel waardering 
hebben voor de wat 
grotere toleranties van 
de Rus.

Inmiddels ben ik “sla-
pend lid”, ik heb 2 jaar 
geleden, per auto, een 
sleuteldag bezocht, 
ben als oud-voorzitter 
door Karin de zwart 
geïnterviewd voor de 
tien van en draag mijn 
clubshirts vaak en met 
trots.

Rene
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Sleuteldag 1 Voorjaar 2015

Dankzij weer een zachte winter kunnen we allemaal nog doorrijden zonder 
grote aanslagen op mens en machine, maar toch ! Misschien zijn er toch wel 
dingen gekomen waar je je twijfels over hebt en die een deskundiger blik 
nodig hebben dan die van jezelf.

Kom dan naar de  Sleuteldag te Hilversum op 11 april

Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op 
de tijd te hoeven letten. De locatie Leimuiden is vervangen door een nieuwe 
plek. Dit voorjaar is de Sleuteldag in Hilversum in de ruimte van aannemers-
bedrijf Manten (een neef van ons oudste lid Cees Manten). Je kunt terecht bij:

Manten Aannemingsbedrijf
Vaartweg 185
1217 ST Hilversum

Hij stelt schuur, koffiezetapparaat en parkeerruimte beschikbaar.
We zijn zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd. 
Wil je mee eten geef je dan even op.
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Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop, eventueel kunnen ook zelf 
meegebrachte onderdelen worden uitgewisseld.

Wil je echt een klus gaan klaren op de sleuteldag? Omschrijf dan je pro-
bleem in je aanmelding en zet je telefoonnummer erbij. Ruud kan dan, indien 
nodig, vooraf contact met je opnemen.

Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com  
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De Russische keuken
 

Uw kok Boris en vis, zijn als twee handen op 
één buik. Hij kan geen minuutje vrij zijn of 
hij zit wel ergens met een hengeltje langs 
de waterkant. Behalve lanterfanten aan de 
waterkant vangt hii ook nog wel eens een 
aardig maaltje vis. 

Veel bijzondere gerechten met makreel, poon (vooral de beroemde La-
gileppe ponen) en tongetjes heb ik al gemaakt voor de liefhebbers van mijn 
kookkunsten.

Vis

In Rusland wordt ook erg veel vis gegeten. Er is een vrij groot aantal rivieren 
en meren, die voor een ruime voorziening van zoetwatervis zorgen. Van-
daar dat het op veel plaatsen normaal is om al dan niet op het ijs je eten bij 
elkaar te vangen. Soms gaat dit mis en drijft een schots met vissers een stukje 
af, zoals afgelopen februari nog een 200 vissers overkwam in Sachalin in de 
Golf van Mordvinova, maar meestal gaat het gelukkig wel goed.

Van de zoetwatervissen in Rusland is de steur is een aparte vermelding 
waard. Het is een vis met een bijzondere fijne smaak , die de beroemde 
kaviaar voortbrengt. Weliswaar is de wildstand behoorlijk bedreigd tegen-
woordig, toch worden er nog veel gevangen voor de eitjes en het vlees.

Gekookte steur:

Marineer de vis eerst enige uren in witte wijn en doe deze daarna met de 
marinade, enige peperkorrels, 1 of 2 laurierblaadjes, een gesnipperde ui, 
zout en een struik of bosje selderie in een pan. 



 47

Doe er zoveel water bij dat alles onder staat en breng het geheel met een 
deksel op de pan aan de kook. Laat de steur zachtjes sudderen, tot dat deze 
gaar is.

Schep de vis uit de pan op een schaal en eet hem met gekookte aardappe-
len, gekookte groente  en gebruik het kookvocht als jus.

 (eet smakelijk)
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Steunpuntenlijst 2015

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 Email

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 busselix@gmail.com

Busweiler J. Hosterd 34 Puiflijk 0487-519018

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 Rijnsaterwoude 017-2533528 techniek@udcn.nl

Lampé A.G. 4, Ernest Mehlen Strooss Manternach 00-352-26780387 alex@oocs.net

Noyen van M. Heidijkstraat 2 Rijmenam/Bonheiden 00-32-15520248 mark.van.noyen@belgacom.net

Pruim P. Molletjesveen 2 Westknollendam 075-6212180

Smit M. Faisantenstraat 32 Hilversum 06-16162940

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

Neie Wee 8B Berbourg +352 26352110al@oceanoil.net



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 
steunpunten niet op de kaart ingetekend, we heb-
ben ze echter gelukkig nog steeds wel !!




