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Van de voorzitter
Afgelopen zaterdag stond er in Het Parool een paginagroot artikel over de
groeiende belangstelling voor rijlessen op de motor. Ook de interesse voor
retromodellen groeit. Misschien dat dat een reden is dat onze club, in tegenstelling tot veel andere clubs, weer groeit. Op een motor zitten is stoer, en die
van ons zijn het stoerst!

beperkt door groepen op huurfietsen, die zo langzaam fietsen dat ze net niet
omvallen, fietsriksja’s, paardenkoetsen, bierfietsen en het grootste probleem:
afsluitingen.
Niet alleen is het Leidseplein afgesloten voor 5 jaar, ook de Prins Hendrikkade ligt open wegens onderhoud aan de trambaan. Wie tijdens de spits de
IJtunnel uitkomt, mag niet meer rechtsaf de stad in. De rest van het verkeer
moet achter het station langs en door de nieuwe De Ruytertunnel. Daar voorbij kan hij dan weer terug rijden en is na 1,5 kilometer omrijden 300 meter
verder. Mijn eigen straat kan ik alleen nog komend uit westelijke richting
inrijden...
En dan is ook het gebied rond de Munt sinds 2 november afgesloten, de
Amstel eenrichtingsverkeer geworden en bij de Blauwbrug afgesloten met
paaltjes. Daar ligt dan een strook die drie meter lang een fietspad is geworden. Die afsluiting was ‘noodzakelijk’ omdat uit onderzoek was gebleken
dat 75% van de passanten daar alleen doorgaand verkeer was. De andere
25% mag daar onder lijden. Het verkeer is niet minder, zoekt een nieuwe
weg over grachten en door straatjes. Daar staat het dus ook al snel vast.

Het verschil is wel dat die moderne retromodellen zijn voorzien van de
modernste snufjes: elektronische ontsteking, dus geen choke en geen puntjes
afstellen meer, schijfremmen rondom, benzine-injectie, dus ook geen carburateurs meer om aan te prutsen. Daarvoor zijn onze fietsen meer geschikt; dat
je nog zelf iets kunt doen. Waar ook de nieuwe interesse voor caféracers
vandaan komt, maar dat gebeurt wel, helaas, met Japanse motoren.
Want het wordt je niet makkelijk gemaakt! Allemachtig, zeker met een
zijspan in Amsterdam rijden is steeds meer een hopeloze zaak. Niet alleen
is de drukte de laatste jaren aantoonbaar groter geworden, met massa’s
mensen op straat, die er ook geen been zien in om midden op een kruispunt
hun toeristenkaart te gaan bestuderen. Dan wordt de doorstroming ook nog
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Stoplichten zijn niet aangepast, dus staan op rood voor verkeer dat er niet
meer zal komen. De enige mogelijkheid om nog een beetje vlot vooruit te
komen is de fiets, of de solo. Het aantal fietsen is de afgelopen jaren dan
ook explosief toegenomen en een stuk gevaarlijker geworden. Jan en alleman rijdt door rood, en liefst ‘s avonds zonder licht tegen het verkeer in. Of
op fietspaden die gedeeld moeten worden met elektrische fietsen, snorscoters en bromfietsen. Op de motor voel ik mij dan net iets veiliger en kan ik
mijn eigen plek op de weg afdwingen.
Al werd er door een opgewonden standje op een scooter naar mij gespuugd
omdat hij vond dat ik hem sneed, toen hij mij in een bocht naar rechts aan
mijn rechterkant meende te kunnen inhalen. Ik had de knul amper gezien,
maar hij was woest. Niet dat ik mij daar druk om kon maken. En naar iemand
spugen vanaf een rijdende brommer heeft weinig zin, zeker als de ontvanger
achter een groot windscherm zit.
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Dus jullie begrijpen dat wanneer ik
de stad in moet, ik tegenwoordig
al snel een kwartier extra reistijd
incalculeer. En dat het span steeds
vaker voor de deur moet blijven
staan.

Van de Redactie

Als ik deze keer teveel klaag: het
spijt me. Maar ik moest het even
kwijt...

Verder ligt hier dan de laatste Twin van 2016 voor je klaar. Wederom
stampvol geprakt met stukjes informatie waar je al dan niet interesse in mocht
hebben. Sommige activiteiten zijn al heel snel maar helaas komt dat nog wel
eens voor. Eind december bv. is er weer de tweede Central Classics beurs te
Houten, hier gaat de UDCN ook weer zijn opwachting maken. We staan er
samen met Rolpa en wat spulletjes klaar om jullie te informeren of zo maar
een beetje bij te kletsen.

Frans de Wit.

Als eerste wil ik ons natuurlijk even verontschuldigen voor het feit dat we
Daan zijn stukje helemaal vergeten waren in de vorige Twin. Ondanks de
druk op hem om snel iets aan te leveren vergeten wij het nog op te nemen in
de Twin. Sorry daarvoor..

De eerste speldenprikken hebben we al achter de rug,. Zo hadden we een
najaarsstorm, wat vorst en wat bladeren op de weg de afgelopen weken.
toch vind ik niet dat we mogen klagen over het afgelopen najaar. Het was
meestal mooi motorweer. De brommers hebben allemaal weer de nodige
kilometers op de klok erbij gekregen en staan nu vermoeid te wachten op
de winterbeurtjes. Wat dat betreft is het stiekem toch nog wat drukker dan
verwacht geworden in de schuur. Ondanks mijn belofte dat er even niets meer
bij kwam ben ik er toch weer in geslaagd om een volgende fiets op te nemen
in het wagenpark. Een M72 uit de zestiger jaren die uiteindelijk weer fris
vertroeteld mag rijden op de weg, hopen we dan toch. Over dit project ga je
in deze en de volgende Twins zeker weer wat lezen.
Verder wat technische bijdragen, een voorstelrondje van weer een nieuw lid
van de club en wat achterstallige verslagen van de treffens en over de activiteiten van de UDCN in het afgelopen jaar.
Veel leesplezier alvast en ook de beste wensen voor het komende jaar voor
iedereen.
Tot dan,
4

		

John en Benno
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Het Dnepr gevoel van .....

machines met honderden tegelijk nieuw wilde gaan verkopen in Nederland.
Hij kwam niet verder dan drie exemplaren waarvan er nu één van mij is.

Ik zat nietsvermoedend op de bank toen het gebeurde. Ik was net begonnen
aan een rondje langs de velden van het internet, op zoek naar de ideale
motor met zijspan. Wel kijken, niet kopen. Dat deed ik al jaren zo, gewoon
een beetje plaatjes van motoren kijken was genoeg.

Met mijn dochter van 10 in de zijspan reed ik een paar weken later trots
door Hilversum. Op weg naar de Gamma riep ze: kijk pap, dezelfde motor
als de jouwe! En verrek, daar reed een oplegger met een Dnepr en een Ural
erop. We volgden ze en kwamen zo op het klusweekend bij Manten terecht.
Daar heb ik me ter plekke ingeschreven voor de UDCN.

Daan van Alkemade, nieuw bij de UDCN

Totdat mijn vriendin zei: “je zit nou al jaren te kijken en je koopt er nooit
een. Vroeger deed je dat soort dingen gewoon”. En dat heeft ze geweten.
Soms heb ik aan een half woord genoeg. Een paar dagen later stond er een
25-jarige Oekraïense schoonheid voor mijn deur, gewillig wachtend tot ik zin
had om een blokje met haar om te gaan.
Ik was de wettige eigenaar geworden van een oranjerode Dnepr. Overgenomen van een Dordtenaar die hem zelf ooit kocht van een Oekraïner die de

6

Ik was al eens eerder lid van een leuke ongedwongen klus-club, de Dubbellucht club, van eigenaren van oude mercedes bussen. Die weekenden bevielen
me wel. Geen opgeprikt gedoe, want daarvan heb ik al genoeg ik mijn leven,
maar kameraadschap en behulpzaamheid.
Dus reed ik de langste rit tot nu toe met de Dnepr, naar Heerde. Ze hield het
goed uit, maar was wel erg warm. En ze wilde na een langere rit een tijd niet
starten.
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Bij aankomst stond er meteen een kring met thuistechneuten om de Dnepr
heen. Je benzine wordt te warm, zei de een. Je vonk is niet krachtig genoeg,
zei de ander. Dit is precies waar ik voor kwam, dacht ik. Lekker ouwehoeren
over oorzaak en gevolg.
Ruud werd in de strijd gegooid. Die had de motor al een keer eerder onder
handen genomen, bij het klusweekend in Hilversum. Hij had de maagdenpinnen uit de carburateurs gehaald.
Nu boog hij zich weer over de machine. Met het oor als belangrijkste
gereedschap. Hij zei: je ontsteking staat te vroeg. Hij stelde hem met vaste
hand, op routine. De motor liep daarna compleet anders. Rustiger, veel minder heet.
Ik wist het zeker: dit was mijn nieuwe club. Kampvuurtje, gitaar, lekker eten,
excentrieke leden en lange gesprekken over de beste onderdelen. Wat wil
een mens nog meer?

Daan

					

Bankje

door: Johan Remmers
Zes uur dertig. Wakker. Het huis, de wijk, de stad zijn stil op de kat Poeki na
die de krakende zoldertrap al gehoord heeft. “Kutbeest” mompel ik, voor nu
dan want het is de liefste van de drie. Ik schiet, niet op onze viervoeter, maar
binnen dertig seconden m'n zooi aan, sluip de volgende trap af en sta even
later het koude, groen uitgeslagen beest weer aan te trappen. De Chinese
Dino, genoemd naar de grote rivier waar hij vast ooit uit is komen kruipen.
Waarom hebben al die Oostblokkers met rivieren te maken ? Dnepr, Ural,
Tjang Jiang, Tula,... “Ik trap mijn Waal aan en rijd naar Van Rijn op zijn pruttelende De Dommel om samen naar Lith te rijden, daar aan de …...Huh ?”
Zaterdagochtend, zondagochtend maar ook 's avonds liefst laat. Dé tijd om
te rijden. Donker, nat, of niet. Zodra ik wakker schiet en op het kleine bruine
poepklokje, overgehouden uit de Viersprongtijd te Halsteren, zie dat de kans
erin zit dat in ieder geval de jongste twee van de vier koters bij mama blijven liggen neemt de drang er per benzinedampen voortgestuwde tweewieler
tussenuit te knijpen meer dan exponentieel toe.
Het gaat om beide. Een motor besturen op een natuurlijk stil tijdstip door
zoveel mogelijk natuur én het alleen (onder)weg zijn. Even naar mijn bankje
nu, ruim 14 kilometer verderop met in mijn rug natuurgebied De Kampina.
De Beerze meandert hier naar me toe en stroomt rechts onder het bruggetje door waar ik zojuist overheen gekomen ben. Soms laag, dan weer hoog,
afhankelijk van de eerder uit de lucht gevallen hoeveelheid water.
Elk jaar hoor ik hier weer voor het de eerste keer de koekoek, soms de kievit.
In de schemer vleermuizen, in het pikkedonker uilen. Geen kunstlicht en een
plek om op je rug in het gras naar de sterren te staren. Wat zijn we toch een
stel rondzwetende drukke (n)ietsjes in de oneindigheid. Ooit op precies deze
plek voor het eerst langsgereden, onder andere omstandigheden, vanuit een
andere stad, gekeerd en gestopt. Op een doordeweekse sombere en koude
winterdag half jaren 90 met een XT 500. Even bijkomen.
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Na terugvinden van mijn bankje heb ik de afgelopen bijna 10 jaren inmiddels minstens 800 keer, wist ik het maar exact als meer dan halve autist,
onder alle mogelijke omstandigheden en tijdstippen hier gereden en gezeten.

Verbeten en gevangen heb ik de afgelopen zomer dit stuk voor het eerst per
automobiel doorstaan in 'onze' Multipla. Dit als toevallige bijrijder, gepropt
tussen vele oosterse landgenoten (=spul, door mij 'chinees' genoemd) van
mijn Chang Jiang. Meestal stamp ik bij gezamenlijke gezinsacties achter of
voor de 6-persoons Multi aan dan wel uit onder het door vrouwen graag
gehoorde motto “zodoende kan je nog meer zooi meenemen” waarna ik de
terugweg steevast aanvaard met als extra een kind óf een forse, levenloze
zwabberbult (=spul) achterop. 'Ieder zijn Chinees, ieder zijn geluk'. Het zou
op een tegeltje kunnen staan.
Het mooiste, fijnste zijn motoren die alles wat ze in zich hebben kunnen geven
op binnendoorwegen, die moeten werken om vlot vooruit te komen, daar
merkbaar en lekker knarsend zin in hebben en niet vanzelfsprekend al hun
kilometers afmalen. Die steeds weer moeite voor je doen om de vele onderdelen zo goed als mogelijk bij elkaar te houden. Lukt dat even niet, het zei
ze vergeven. En soms er dus ook de brui aan geven.

Vaak uitgebreid met een 'omweg' door de bossen van Oisterwijk of over de
open vlaktes de andere kant op naar Oirschot, Boxtel, Lennisheuvel. Zodra
er het vermoeden van teveel menselijke activiteit dreigt draai ik weer om.
Wegwezen hier.
Het is een medicijn dat vooral in de winter goede zaken doet. Met een stuk
fietspad in het begin van de route richting Abdij en brouwerij De Koningshoeve gaat het stoplichtloos over 60- en 80-kilometerwegen. Nooit eerder heb
ik hier de al weer oude woon-werk-japanner en zijn derivaten voor genomen.
Ondenkbaar dat ik hiermee evenveel lol en voldoening zal vinden maar
prima voor de vele woon-werkkilometers.
10

Vlak voor Spoordonk, bijna gearriveerd bij ons houten rustpunt en na een
rotonde die zodanig uit het lood ligt dat je er na wat oefening met dik
honderd overheen kan, gaat het linksaf een pad in met mooi oud en hier
en daar provisorisch opgelapt asfalt. Heerlijk. En hier is het dat zowel een
opgevoerde Poolse Junak als een BSA A65 het voor gezien hielden en tegen
dezelfde boom mochten bijkomen, wachtend op eerste hulp. En precies hier
was het waar de eeuwen eerder bij de fabriek weggehaalde Dnepr eind
2013 puffend en knallend op halve kracht om moest draaien. De Vloek van
Spoordonk, dus.
Eind negentiende eeuw, 1886 om precies te zijn ('Gij bezit een geschiedkundeknobbel dan wel een broek in d'n bobbel', wie kent dit Brabantse
gezegde niet) is op dit landweggetje door aanliggende boeren zo vreselijk en langdurig gevochten om een tweewielige boerenkar met tangentieel
gespaakte ijzeren (!) spaken, toentertijd het summum om buit te maken, dat
de wraak op gelijkaardige tweewielig gespaakte vehikels nog steeds in de
lucht hangt. Vermoed ik. Wat zou het anders moeten zijn ?
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Bobine

Door: Rob Maier
We kennen het allemaal wel. Het gepruttel en geplof als de motoren warm
worden. Meestal is dit een probleem wat ontsteking gerelateerd is.
Of het is een slechte condensator (dit is te herkennen door de vonken tussen
de contactpunten). Of het is een bobine die van binnen doorslaat.
De afgelopen jaren heb ik zelf ook wel eens met bobine’s lopen klooien.
Eerst op de contactpunten en later op de elektronische type 2 ontsteking.
Ik wou het uiterlijk graag origineel houden. Dus de bobine vóór boven in het
blok. Eigenlijk een totaal verkeerde plek want van extreme warmte worden
ze niet beter.

Oplichtende kattenogen in de schemer, koude ribbels over de rug, de 83-er
zijklepper geeft vooralsnog geen krimp. En anders nemen we het er nu maar
bij.
Eindelijk. Het één blijkt echt niet zonder het ander te kunnen. Maximaal en
puur motorrijden met de onzekerheid van al dan niet 'op tijd' aankomen.
Vroeger een vanzelfsprekendheid, nu een kwestie van achter komen. Nemen
zoals het is en vervolgens kan het grote genieten beginnen. Na 165.000
kilometers met Oostblokmotoren is me dat dan eindelijk gelukt. Genieten nu.
Veel is bijzaak.
P.s. Voor de niet-Brabanders onder ons: 'broek' staat in deze context voor
'oude, natte mest', 'bobbel' voor 'verder lege hersenpan'.
Gegroet,

				Johan R.
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Met de contactpunten werkte ik zelf met een bobine van een oud type Suzuki.
Deze was geschikt voor 12 volt en had een interne weerstand van 5 Ohm.
En het voordeel was, hij kon ook weer op de originele plek. Wel krapjes bij
een Ural maar hij paste. Hier heb ik zelf enige tijd mee rond gereden. Ging
wel maar ik merkte dat er beter was.
Daarna heb ik nog zelf geëxperimenteerd met een programmeerbare elektronische ontsteking, echter ik kreeg dit niet makkelijk aan de praat, en heb
het weggelegd voor later.
Omdat ik toch betrouwbaar verder wou rijden heb ik bij Rolpa een elektronische ontsteking type 2 besteld. Enige tijd gereden met de bijgeleverde
bobine die ook weer op de originele plaats paste, maar ik vertrouwde de
aansluitingen hier niet van. Ik had net het gevoel of je de draden afkneep
met de schroefjes. En enkele clubleden gezien waarbij de schroefjes los trillen
en hierdoor wazige storingen krijgt van het zo af en toe wel of niet willen
doen. (zal geen namen noemen)
Er wordt in oude boekjes en op het forum geregeld gesproken over een aantal vooral oudere auto types waar een passende bobine op zal zitten.
Echter worden deze auto’s zelf ook al zeldzaam laat staan een goede
13

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 106, december 2016

bobine van deze modellen te vinden.
Per toeval kwam ik erachter dat in een
Fiat Panda type 2, 2 bobines
zitten met 2 bougiekabel
uitgangen. Dit is een mooie basis
die wij kunnen gebruiken.
Op de sloop wat rond gekeken en
daar heb ik 1 setje van bobine’s met
4 bijpassende kabels en het bijbehorende
aansluitstekkertje kunnen halen voor
welgeteld 20 euro. Deze is van een mooi
formaat om hem netjes rechts onder de tank te
monteren (vind ie stiekem ook wel fijn een beetje rijwind).
Nieuw vind je deze bobine’s voor 30 tot 40 euro per stuk, maar dan heb je
er nog geen bougiekabels bij en mis je nog het aansluit stekkertje .
Echter deze bobine heeft een interne weerstand van ongeveer 1 Ohm.
Dit is prima voor een elektronische ontsteking. Zou je deze bobine ook willen
gebruiken voor een 12v punt ontsteking. Dat kan dan zou je er een vermogensweerstand voor moeten zetten (in serie) die ongeveer 50W aankan en
een weerstand van 3 Ohm heeft.
Het merk van de bobine is Bosch en het type is F00 ZS0 103
En ze komen bij veel meer modellen voor als alleen de Fiat Panda.
Als je de onderstaande link in tikt, en dan klikt op “geschikt voor auto” dan
zie je een hele lange lijst waar hij nog meer in zit.

Central Classics beurs 17 en 18 december
opnieuw 10.000 m2 motorplezier

Door de grote belangstelling van
bezoekers en standhouders uit binnen- en buitenland krijgt de derde
Central Classics beurs in Houten (bij
Utrecht) weer 10.000 m2 beursvloer.
Alle hallen van Expo Houten worden
gebruikt.
Central Classics biedt de bezoekers
voor een tientje entree (dames en
kinderen tot 12 jaar zijn gratis, parkeren is gratis) een mix van standhouders uit binnen- en buitenland, met de nadruk op motoren, bromfietsen en
onderdelen. Je vindt er ook kleding, helmen, gereedschap, enz. Verder zijn er
weer mini-colleges met diverse onderwerpen, gegeven door liefhebbers voor
liefhebbers.
Clubstands
Uiteraard zullen ook de diverse clubs met hun klassieke tweewielers niet ontbreken. Eén van die clubs is uiteraard de UDCN met de huisdealer Rolpa.
Wij zijn er het hele weekend met een paar van onze motoren en natuurlijk is
(een deel) van het bestuur ook aanwezig.
Ook de clubwinkel zal (beperkt) aanwezig zijn. Wil je iets kopen bij de
clubwinkel? Stuur dan minimaal twee weken vantevoren je bestelling naar
clubwinkel@udcn.nl.

http://www.onderdelenshop24.com/1196822-bosch

Het bestelformulier vind je op www.udcn.nl/clubwinkel/bestellen/Bestelformulier.doc.

Sucses ermee!

Vermeld op de bestelling dat je het op de beurs wilt af halen.

			Rob Maier
14
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De beurs wordt op 17 en 18 december gehouden in Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. Openingstijden zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur, zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.CentralClassics.nl.

Clubwinkel - Sale
!! Aanbieding vanuit de clubwinkel !!
25% korting
T-shirts met tekst in geel “Ural Dnepr Club Nederland” en opdruk van
ster, hamer en steeksleutel.
Sweaters en T-shirts met het grote clublogo in diverse kleuren.
T- shirts van € 12,50 voor € 9,00
Sweaters van € 20,00 voor €15,00.
Petjes, Badges & emblemen -25%
Helaas niet alle kleuren en maten meer leverbaar !
Bestellen via e-mail:
http://www.udcn.nl/clubwinkel/bestellen/Bestelformulier.doc
Wil je portokosten vermijden kom dan naar het Treffen ;-)

Gerrit
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UDCN najaarstreffen in Kwadendamme
Toen ik in de Twin las dat het UDCN najaarstreffen in Kwadendamme zou zijn
kwamen direct de herinneringen aan het voorjaarstreffen in Kwadendamme
enkele jaren geleden weer naar boven.

En opeens kwam daar Huup vander Juup tevoorschijn, een persoonlijkheid die
beter kon omgaan met deze situatie. Huup vander Juup had de kracht om
middels stukjes op het forum en in de Twin weerstand te bieden aan de antitweetakten segmenten binnen de UDCN. Ook was hij beter bestand tegen de
pesterijen waar hij mee te maken kreeg, zoals die van Roel die beweerde
dat hij mij al op kilometers afstand kon ruiken op de snelweg, Bah!

Tot dat treffen was ik nog een geestelijk stabiel UDCN lid en voorzitter
(redactie: ???). De bedoeling was dat ik dat weekend de voorzittershamer
zou overdragen aan Frans de Wit die mij als voorzitter zou opvolgen. Tot zo
ver alles goed.

Maar goed, deze situatie kon niet voortduren, ook de misverstanden over
mijn identiteit gingen opspelen. Ondertussen hadden ook de persoonlijkheden
Boris, Beppie en Gielus zich geopenbaard. Het was wel gezellig zo met ons
vijven, maar het zorgde voor veel verwarring.

Het ging geheel mis toen tijdens de ALV de stank van mijn Jupiterspan ter
sprake werd gebracht door Eef (tweetakt hater). Een gevoel van walging
overviel me, zeker toen Eef bijval kreeg van enkele andere leden. Het voelde
als zwaar verraad, ik dacht de UDCN, 'De club voor ALLE ex-Sovjet motoren', uitgerekend mijn eigen club die het mes in mijn rug steekt. Het deed zo'n
pijn, ik kon dit niet verdragen en ik merkte dat mijn bewustzijn zich langzaam
terugtrok en verdween.

Ondertussen na vele jaren therapie bij Bunch of Bastards en rust ging het
steeds beter. Huup van der Juup hield op te bestaan. Ikzelf vond vorig jaar
weer de kracht om mijn geliefde Jupiter te reviseren en begon weer met plezier te rijden. Dat ik regelmatig een middelvinger zag als ik een stukje ging
rijden nam ik voor lief en meestal zag ik die vingers toch niet door de rook.

Door: Huib Stiegelis, toch ??

Dan verschijnt er in de twin een oproep voor het najaarstreffen 2016 in
Kwadendamme. Ik lees de namen Wim en Ank, die het weekend organiseren,
2 lieve rustige UDCN leden die ik eerder in Dordrecht ontmoette. Wat kan er
mis gaan? Ik besluit na jaren weer eens een vol weekend naar een treffen te
gaan.
Vrijdagmorgen 9 september wordt ik thuis uitgezwaaid en start mijn rit naar
Zeeland, ik besluit om via de N59 te rijden. Mooie route als je vooral water
wil zien. Ik was wel even vergeten dat je op die weg niet mag inhalen voor
tientallen kilometers. Op die weg mag 100km gereden worden, maar ik kom
er met tegenwind al snel achter dat 60/70km (op teller) mijn topsnelheid is
met het gas vol open.
Als ik spiegels had gehad had ik kunnen zien dat er een flinke file achter me
ontstond en dat er plaatselijk slecht zicht en stank overlast ontsproot uit mijn
uitlaten. Later bij een sluis stop ik even en tel de middelvingers en de groen/
gele gezichten, ik ben de tel kwijtgeraakt.
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van enkele leden als een soort verbale scheten. Dan komt de genadeslag: er
wordt mij gemeld achterop te rijden tijdens de toerrit. Ik besluit maar om mee
te gaan in deze gekte. Gelukkig zit Sandra in mijn bakkie, zo voelde ik me
niet een complete paria.
Onderweg denk ik toch even een zeer onfrisse lucht te ruiken, maar dat kan
ik niet zijn met de tegenwind. Het blijkt de motor van Goof te zijn, rookte als
een kolencentrale. Maar ook enkele andere Urals en Dneprs blijken niet voor
mij onder te doen, pure discriminatie dus dat ik achterop moet rijden. Gelukkig was het verder een zeer mooie uitgezette rit en wat muziek van Bunch of
Bastards hielpen me door het gevoel van onrecht heen.
Maar goed, na de boodschappen lekker aan de BBQ. Werd een gezellige
avond. Gelukkig geen terugval, wel mijn Huup vander Juup muts op, maar
geen Huup vander Juup. Zondag na een lekker ontbijtje samen met Benno
richting het noorden vertrokken, uiteraard moest ik achteraan rijden.

Een poosje later rijd ik de Zeelandbrug op maar kom niet ver. Er is een
dodelijk ongeluk gebeurd wordt mij gemeld, ik besluit via de Oosterscheldekering te rijden. Even na de kering rij ik weer met een mooie file achter me
op mijn gemakkie richting Goes. Ik voel dan een flink groot insect op mijn
wang terecht komen en zie een soort gele drab op mijn motorbril (dacht ik).
Even later zie ik die gele drab bewegen in mijn bril en opeens bleek er een
wesp in mijn bril te zitten. In paniek rij ik bijna de berm in. Vlug de bril af en
wesp eruit. Ondertussen weer de middelvingers tellen, maar ook mijn zegeningen terwijl ik de wesp uit zijn lijden verlos, gelukkig kon ik nog zien.

Dank aan Ank en Wim voor een zeer geslaagd weekend en aan de Tweetakt
haters: Ik vergeef jullie. Alleen Eef, daar ga ik nog een appeltje mee schillen.
Dus Eef, als jij tijdens het watjes treffen een mesje mee neemt, zorg ik voor de
appels, deal?

Huib

Maar goed, kort erna wordt ik zeer hartelijk ontvangen door Ank en Wim
met koffie en koek. Tentje opzetten en lekker bij kletsen. De sfeer als vanouds
geweldig, mooie locatie en perfect georganiseerd. Geweldig… toch?
De dag erna vlak voor de toertocht gaat het toch nog helemaal mis, er wordt
direct gezeurd over mijn stank en nodige grappen komen weer uit de strot
20
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Sleuteldag 2

Door: Jos en Leroy Spronk
Op 1 oktober 2016 mochten wij met onze Dnepr MT 10 langskomen op de
sleuteldag in Hilversum.
Na veel teleurstellingen en gesleutel (zie forum-topics van Jos Spronk) liep
de motor wel maar nog net niet helemaal lekker.
Benno en Ruud hebben er aan gesleuteld, de ontsteking stond te vroeg en
de carburateurs stonden verkeerd afgesteld en kregen geen lucht.

Eerst geprobeerd de as
omhoog te tikken dat
lukte niet dan maar het
wiel er uit.
Toen bleek dat Flappie wederom was
overleden, dus bij Jan
een nieuwe keerring
gehaald.
De zaak weer in elkaar
gezet. Aangezien de
remschoenen vet waren
thuis het wiel er weer
uit en schoongemaakt.

Al met al voor ons
een geslaagde
dag en wederom
een stuk vooruit.

Bij Jan een nieuwe inhoud voor het luchtfilter gekocht.
Daarna merkte Benno op dat de cardanas niet goed zat, stak niet voldoende diep in de Hardy schijf.
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Tevens was er een
dnepr M11 met
een slecht werkende voorrem en een
Ural met carburateur problemen.
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Zover mij bekend
ook weer opgelost.
Dus zeker een
geslaagde dag.

Jos
en
Leroy

24
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Help, nog een erbij

Motocrypto Twin nr. 106

Door: Benno van Ham

Oplossing van opgave nr. 105:
1. Off the road, 2. TomTom, 3. IZH en Ural,
Legermotoren, 5. Bok, 6. Dream, 7. Tankstation, 8. Batterij, 9. Koningsrit, 10. Polderblindheid.
Onze vaste inzender Dolf is (bijna zoals gewoonlijk) de enige inzender,
maar helaas is er een foutje in zijn oplossing geslopen. “Peutstation” moet
tankstation zijn. Jammer Dolf, de volgende keer beter.
Nieuwe opgave:
1. Zoveel geld werkt vertragend.		
R.mv.rm.g.n
2. Bewaart zij haar sieraden hierin?		
K.tt.ngk.st
3. Zo loop je naar de kassa.			
R.jr.cht.ng
4. Geeft les over deze onderdelen.		
M.g.z.jnm..st.r
5. Rijdt Italiaans.				P.zz.c..r..r
6. Op motoren en breimachines.			
T..r.nt.ll.r
7. Werd vroeger gedronken bij de TROS.
R.mvl…stof
8. Dat rijdt fortissimo!				
Y.m.h.
9. Voor volwassenen en kleuters.			
Dr..w..l.rs
10. Voor brandstof, lucht en sigaretten.		
F.lt.rs

4.

Na in de vorige Twin nog te hebben beweerd dat ik voorlopig genoeg
projecten aan mijn hoofd had werd ik twee weken erna al teruggefloten op
mijn bewering.
Ik kreeg een telefoontje op een avond van een ex-UDCN lid uit Geertruidenberg dat hij nog een M72 met span had staan in de garage, een gestrand
project wat al ca. 10 jaar stillag. Of ik misschien iemand wist of interesse
had. Interesse altijd natuurlijk maar bij mij is het vol dus..
Enfin, toch maar langsgereden toen ik in de buurt was en naar bleek was het
een bijna complete M72 uit 1954. Fiets is ooit aangekocht om motorisch op
te knappen en verder niet teveel aan te doen. Motor en bak waren gedaan
en daarna moest de rest nog even.
Maar ja, dit soort projecten hebben nog wel eens de neiging om te strandden weet ik uit ervaring. Ook bij hem kwamen andere prioriteiten naar voren
en het ding werd geparkeerd in de schuur. Af en toe zo eens opzij geduwd,

Nou mensen, succes met het oplossen.
Wil je laten zien hoe slim je bent, stuur dan je oplossing naar:
Luijt.postma@gmail.com en eeuwige roem zal je deel zijn.
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verplaatst etc. We kennen het allemaal denk ik. De motor zag er veelbelovend uit, ook al waren een aantal dingen verkeerd in elkaar geslingerd. De
overdrachtskosten van nul euro waren voor mij een teken om toch maar de
aanhanger even op te halen in Langeweg om het ding te gaan oppikken. Zo
gezegd en gedaan, ik heb de vorige eigenaar nog een paar flessen drank
gegeven als bedankje en de belofte dat als het ding klaar was hij er wel
eens een dagje mee mag rondknorren (of op een andere Rus na wat instructierondes). Zelfs het origineel Russisch kentekenbewijs kwam nog op de proppen, erg leuk altijd om dit soort items erbij te mogen krijgen. Groentje was, na
meer dan tien jaar, eindelijk weer eens op weg. Dat ze niet groen zou blijven
was me al snel duidelijk, ben niet zo groen aangelegd.
Thuisgekomen het spul afgeladen en uitgeladen en het zag er allemaal
redelijk compleet uit, wel wat plekken en butsen natuurlijk maar niets onoverkomelijks volgens mij, karakter noemen ze dat. Een paar weken daarna heb ik
samen met Mark, mijn vaste sleutelmaatje het span gedemonteerd en overgebracht naar een bevriende straler en coater om te laten schoonmaken.
Er moest wel een
beetje laswerk aan
de bak en het spatbord gebeuren maar
verder viel het eigenlijk wel mee. Mooi
lijstje gemaakt met te
vervangen onderdelen en de motorfiets
in de schuur gezet om
later te gaan demonteren.

uit. Alles zat netjes gemonteerd met verse pakkingen en bouten, alleen de
carburateurs waren gevuld met een smerige vergomde bende. Ach, alles
moet toch schoon en uit elkaar. Na een eerste grove reiniging, bepaling van
het onstekingstijdstip en wat vullen met verse benzine toch maar provisorisch
een accu aangesloten om te kijken of er een teken van leven uit het ding te
krijgen is. Na een paar keer trappen kwam ze tot leven, klinkt niet eens zo
rottig allemaal. Bewijs is geleverd dat mevrouw er zin in heeft, tijd om het
geheel maar eens uit elkaar te gaan halen voor stap twee van de revisie; de
motorfiets en zijn onderdelen.
Het feitelijk demonteren van de motor viel ook hier erg mee, alles kwam
redelijk gemakkelijk los en uit elkaar. Wel een aantal kuis versleten onderdelen zoals de achtervering en zijn bussen. Daar is gelukkig nieuw spul voor
te koop dus ook dat komt wel weer goed. Ook deze spullen kunnen op weg
naar de straler.
Nu ook maar eens een naam gaan bedenken voor het ding..

			

		Benno

Met de bak in bewerking bij de straler en de motor in de schuur begon
het toch te kriebelen. De motor had na de revisie niet gelopen dus ik was
benieuwd wat ik tegen zou komen. Kopje gedemonteerd om eens een kijkje
te nemen naar de cilinder en zuiger en dat zag er allemaal nog niet zo slecht
28
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Nicolai Berzarin, een leven lang strijd
Berzarin neemt als stadscommandant van Berlijn de Overwinningsvlag die
boven de Rijksdag had gewapperd in ontvangst, voor transport naar Moskou.
Nicolai Berzarin, en dat is geen grap, werd geboren op 1 april 1904 in Sint
Petersburg. Zijn vader was pijpfitter in de Poetilovfabriek, zijn moeder naaister, zowel in een naaiatelier als voor privéklanten. In Rusland was ook de
Industriële Revolutie op gang gekomen, en duizenden arme arbeiders werden
door de belofte van werk en een inkomen naar de steden getrokken, zo ook
Nikolais vader die uit Letland kwam, dat destijds tot het Russisch Keizerrijk
behoorde.
Het was thuis geen vetpot, met 5 kinderen te voeden. Nicolai ging pas op
9-jarige leeftijd voor het eerst naar school en vanaf zijn 10e moest hij aan
het werk om het gezinsinkomen aan te vullen en kon hij van 1913 tot 1916
alleen enkele avondklassen volgen. Vanaf 1914 werd hij in de Karnazfabriek
opgeleid tot boekbinder.

oorlog, gebrek aan levensmiddelen en wapens
en munitie. Russische soldaten konden 10
kogels per dag afschieten, meer was er niet.
De Provisorische Regering zette de tsaar af en
riep de republiek uit. Sint Petersburg was op
de hand van de Bolsjewieken, die de Februarirevolutie niet ver genoeg ging. Begin juni
waren er straatgevechten die door de regeringstroepen werden neergeslagen ten koste
van bijna 1500 levens. De oorlogstoestand
werd uitgeroepen en o.a. Trotski en Kamenev
werden opgepakt. Lenin wist te ontkomen
naar Finland. Berzarin nam actief deel aan de
revolutie door het rondbrengen van pamfletten
naar arbeiders, matrozen en soldaten.

Een jaar nadat zijn vader was overleden, stierf ook zijn moeder en was Nicolai met 14 jaar wees, zonder afgeronde opleiding of ook maar uitzicht daar
op. Hij bleef in leven door zich te verhuren als los arbeider in de haven en
andere klusjes te doen. Hij besloot zich in 1918 te melden als vrijwilliger bij
het Rode Leger. Dat was pas toegestaan vanaf 16 jaar, dus loog hij over zijn
leeftijd.

Zijn jeugd werd overschaduwd door de Eerste Wereldoorlog en de gevechten rond de revolutie van 1917. Hoewel zijn vader niet als soldaat werd
ingezet in het leger, raakte deze in 1917 zwaargewond bij gevechten tussen
de politie en stakende arbeiders en overleed aan zijn verwondingen.
De Russische revolutie voltrok zich in twee etappes. In maart 1917 eerst de
Februarirevolutie, (Rusland volgde de oude Juliaanse kalender) nadat er
grote onvrede was ontstaan door de meer dan 2.000.000 doden door de
30

1911 Werklozengaarkeuken

Berzarin in 1923

Nadat de Bolsjewieken onder leiding van Lenin
in november 1917 de Oktoberrevolutie hadden
gewonnen werd Rusland in een bittere burgeroorlog gestort, waarbij de tegenstanders, de Witten, gesteund werden door troepen van Amerika,
Engeland, Japan, Frankrijk, Duitsland en Tsjechië.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat er Nederlanders
meevochten in het door Frankrijk ingezette Vreemdelingenlegioen. Aan beide zijden werden gruwelijke moordpartijen gepleegd. Men schat dat door
de gevechten en hongersnoden tussen 1918 en
1923 15 miljoen Russen omkwamen.
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Nicolai vecht in het Rode Leger tegen onder meer de Engelse interventiemacht in het gebied rond Archangelsk. Vanaf 1921 wordt hij in Kursk en
Petersburg opgeleid tot onderofficier. Daarna wordt hij benoemd tot leider
van een machinegeweergroep in het 5e Schuttersregiment van de 2e Amoer
Schuttersdivisie om de ‘Witte bandieten’ te bestrijden. Nadat hij in 1926 lid
is geworden van de Communistische Partij, wordt hij eerst deelnemer en dan
hoofd van de trainingseenheid voor vervolgonderwijs voor commandanten in
Irkutsk.
Al snel wordt hij weer ingezet, nu tegen China,
dat in 1929 het beheer over de gezamenlijke
spoorweg in het oosten heeft overgenomen.
Het Sovjetleger gaat in de aanval met tanks en
vliegtuigen en brengt een aantal Chinese schepen tot zinken. Na bemiddeling van het buitenland wordt de oude situatie hersteld.

hielenlikker van volksvijand Fedko’ en andere ‘volksvijanden’. Alleen de voorspraak van belangrijke leden van de communistische partij en het ontkennen
van de vriendschappelijke banden tussen de families van Berzarin en Fedko,
konden hem redden.
Nicolai was in 1926 getrouwd en had twee dochters gekregen. Omdat de
oudste, Irina, niet goed tegen de vochtige lucht in het oosten kon, was overplaatsing aangevraagd. Op 26 mei 1941 werd hij tot Hoofdcommandant
van het 27e Baltische Leger benoemd in Riga. Nog geen maand later vielen
de Duitsers Rusland binnen. Berzarin wordt met zijn Leger ingezet op het
noordwestelijk front tegen de Duitse Legergroep Noord. In 1943 raakt hij bij
gevechten bij Wjasma zwaar gewond en is zes maanden uitgeschakeld.

De jaren erna werkt Berzarin zich op tot commandant van het Sovjet Verre
Oosten-leger. Deze grenstroepen raken in conflict met het Japanse leger, dat
in 1931 China was binnen gevallen en Mantsjoerije bezet hield. Een gedeelte
daarvan was al tussen China en Rusland omstreden gebied. Japan zette de
aanval in, omdat het ontdekte dat het Rode Leger versterkingen aan het aanbrengen was. Na enkele zware veldslagen, o.a. bij het Chasanmeer, werden
zij verslagen.

In mei 1944 wordt hij tot hoofdcommandant van het 5e Stoottroepenleger benoemd en rukt op
door Moldavië en Roemenië na het
winnen van twee offensieven om
Jassy-Kishinov. Daarna wordt het
5e Leger ingezet om vanuit Weichsel uit te breken en de doorbraak
te forceren aan de Oder en een
bruggenhoofd te veroveren bij
Zijspanrijder, zo te zien de Izh-1
Küstrin. Dat brengt hen tot nog
slechts 70 kilometer van Berlijn. Op 16 april 1945 beginnen de maarschalken Zhukov en Konjew de opmars en bereikt het 5e Stoottroepenleger van
Berzarin op 21 april als eerste de buitenwijken van Berlijn. Als beloning
wordt hij 24 april door Zhukov benoemd tot Stadscommandant van Berlijn en
commandant van het Sovjetgarnizoen.

Inmiddels waren de grote zuiveringen begonnen door Stalin en ook Nicolai
werd hierin betrokken. Hij had een aantal jaren als officier onder Iwan Fedko
gediend. Die werd in juli 1938 als plaatsvervangend Minister van Defensie
opgepakt en in 1939 ter dood veroordeeld en doodgeschoten. Berzarin
werd ervan beschuldigd carrière te hebben gemaakt als ‘begunstigde en

Om de Duitsers voor zich te winnen, begint Berzarin in al bevrijde delen van
de stad met voedseluitdeling en herstelwerkzaamheden. Dat eten komt uit
de voorraden van het Rode Leger of wordt gevorderd van het omringende
platteland. Op 2 mei capituleert de Wehrmacht in Berlijn, op 8 mei het hele
Duitse leger. Hitler heeft een paar dagen ervoor zelfmoord gepleegd.

Het leger betreurde 281 doden, 729 gewonden en had 17 vermisten. De Chinese militaire
verliezen bedroegen ten minste 2000 doden en
10.000 gewonden.
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Als Lenin-standbeeld
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15 mei worden verduistering en avondklok opgeheven, komen de eerste
kranten weer uit, de volgende dag begint de eerste U-Bahn weer te rijden.
Al in april worden directieven uitgegeven die een einde moeten maken aan
plunderingen en verkrachtingen door personeel van het Rode Leger. Soldaten
en officieren die betrapt worden, worden voor de krijgsraad gebracht en
veroordeeld.
Er wordt uiteraard een begin gemaakt met het denazificeren. Men gaat op
zoek naar mensen van statuur, met een onbesproken gedrag. Ondanks alle
nazipropaganda zijn die nog te vinden. Soms als vluchteling in het buitenland, in kampen en gevangenissen. De NSDAP wordt verboden en de andere
partijen weer toegestaan. Op 20 mei wordt de nieuwe stadsraad benoemd:
17 mannen, 9 van de KPD, 3 SPD’ers, 2 van de CDU en 4 partijlozen. Er
wordt ook een nieuwe politiemacht benoemd, die gestoken wordt in de uniformen van voor 1933...

Rode Leger-Harleys met M72 span klaar voor gebruik

Na zijn overlijden werd hij benoemd tot ereburger van Berlijn, werden een
straat, een plein, een kazerne en een school naar hem genoemd. Uiteraard
allemaal in de oostelijke Sovjetsector. Niet lang na het einde van de oorlog brak de Koude Oorlog uit en werd de Sovjet-Unie ‘de vijand’. Na de
hereniging van Duitsland in 1990 werd het ereburgerschap van Berzarin
afgenomen, omdat hij verantwoordelijk zou zijn geweest voor het deporteren
van 47.000 Letten in 1940. Hij werd echter pas in mei 1941 naar Letland
overgeplaatst. Nog in 1995 werd er hevig gediscussieerd of niet alleen de
Bersarinstrasse, maar ook de Bersarinplatz hernoemd moest worden. Dat
laatste is uiteindelijk niet door gegaan.
In de 54 dagen dat Berzarin commandant van Berlijn
was, heeft hij zich zeer
populair weten te maken.
Niet alleen bij het nieuwe
bestuur, maar ook bij de
‘gewone’ man en vrouw,
waarvoor hij bereikbaar
scheen.

Berzarin was een enthousiaste
motorrijder en reed tijdens de
oorlog regelmatig op een Harley-Davidson, één van de circa
40.000 motoren die door Amerika aan de Sovjets waren geleverd. Van zijn officieren kreeg
hij op 16 juni een buitgemaakte
Zündapp KS750 zijspancombinatie cadeau.

Hij sprak regelmatig mensen op straat aan om te
horen hoe de zaken ervoor
stonden.
In gesprek met Trümmerfrauen

Al bij de eerste proefrit reed Berzarin vlakbij het legerhoofdkwartier met
een vaart van ongeveer 70 kilometer tegen de zijkant van een vrachtwagen
die in colonne reed. Hij liep een schedelbreuk, een gebroken arm en been
en een ingedrukte ribbenkast op. Hij overleed ter plekke, net als zijn meerijdende ordonnans Poljakov. Zijn kist werd door maarschalk Zhukov en andere
commandanten naar de zaal gedragen waar de Duitsers de capitulatie hadden getekend, waar hij werd opgebaard. Hij werd in Moskou begraven.
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Niet als overwinnaar, maar als degene die zich er voor inspande Berlijn zo
snel mogelijk weer levensvatbaar te maken, wordt hij herinnerd.

				Frans de Wit.
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WATJESTREFFEN op 10-11-12 februari
We beginnen ons jaar weer goed met het Watjestreffen. Voor de nieuwelingen onder ons. We slapen in onverwarmde blokhutjes. Dat is kouder dan een
tent. Gelukkig hebben we de beschikking over een kantine met verwarming.
Het weekend is All Inclusive.
Alleen voor drank en lekkere
dingen moet je zelf zorgen.
’s Avonds kan iedereen zich
natuurlijk warmen bij een
kampvuur. Helaas zijn de
grote vreugdevuren van
weleer verleden tijd. Ook
hier moeten we het doen met
een vuurton. Gelukkig weet
iedereen hoeveel daar in
kan.

Zaterdag
11:00 uur
		
		
		
Zondag
		

Toertocht onder de deskundige leiding van Gerrit en Luit.
Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle
tank. ’s Avonds samen het warm eten verzorgen onder
directie van onze topkoks Hans en Henk.
Na nog een nacht in een echte blokhut en een ontbijt kan
iedereen naar huis.

Aanmelden bij:
Roel de Glopper			
mail: evenementen@udcn.nl
GEEN telefonische aanmelding
Adres:		
Camping “de Woensberg”
Woensbergweg 5,
1272 JP Huizen,
035-5382481
		

Ook dit jaar verwachten we weer een weekendprijs tussen de € 40,00 en €
50,00.
Het is NOODZAKELIJK je van te voren aan te melden, de afrekening gaat op
basis van het aantal mensen.
Programma:
Vrijdag Aankomst
Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom Boodschappen kun je in Huizen
doen. Benno zorgt weer voor zijn onvolprezen soepen. ’s Avonds gezellig
bijkletsen.
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L-600

Brandweermotor
In Rusland zijn in het verleden ook diverse speciale motorfietsen gebouwd. Zo
is bv. in de Leninggradse fabriek, ProMet rond 1934 een special gebouwd
met als thema brandbestrijding. Deze zgn. L-600 was gebaseerd op het idee
van een mobiele waterpomp.
De L-600 werd gebouwd als tweetakt tweecilinder van 600 cc, ca. 12 Pk.
Deze twin was parallel in het frame geplaatst, een frame gebouwd van
geperst staalplaat.vergelijkbaar met het frame van een L-300 maar dan veel
groter vormgegeven.
Omdat het motorblok niet alleen de motorfiets moest voortbewegen maar
ook de waterpomp, van ca. 700 liter/minuut. Hiervoor was een goed koelsysteem benodigd. Verder moest de constructie van de motorfiets ingrijpend
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worden aangepast. Het vliegwiel werd voorop de motor gemonteerd aan de
krukas. In het vliegwiel zat een vliegwiel magneetontsteking. Aan de buitenzijde was een grote ventilator gemonteerd in een behuizing om genoeg
motorkoeling te leveren. De motorpomp, slangen en andere uitrusting was in
het zijspan geplaatst.
Dit zijspan werd links aan de motor gemonteerd en de pompaandrijving
verliep via een optionele cardan-as terwijl het achterwiel van de motor ook
werd aangedreven door een cardan-as.
Deze machines warden gemaakt tot het begin van de Grote Patriotische
oorlog (22 Juni 1941 tot 9 Mei 1945, toen pas werd Rusland betrokken bij
de Tweede Wereldoorlog) en werden gebruikt in vele Brandweer-brigades,
vaak als enige middel om snelle respons te kunnen geven bij uitbrekende
branden.
Specificaties:
Productiejaren: 		
1934-1939, prototype in 1932
Aantal gemaakt		
Onbekend, geen bekend overlevend exemplaar
Motor			
12 PK/2800rpm, 2-cilinder tweetakt 600cc
Boring/slag		
74/68 mm
Compressie		 5,5:1
Afmetingen		
Lengte 2800mm, Wielbasis1600mm,
			grondspeling: 145mm
			Spoorbreedte: 1375mm
Koppeling		
enkele droge plaat
Versnellingsbak		
Onbekend
Gewicht		
850 kg
Max. snelheid		
70 km/h
Bandenmaat		
2.75x19 inches
Capaciteit		
20 L
Verbruik		
10 L/100km (highway), 5,5 L/h for water pump
			
(700 L of water/min, pressure - 5 L/atm))
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Rolpa

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

Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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UDCN Agenda 2016-2017
17 en 18 december CENTRAL CLASSICS
Ook deze keer zijn we er weer bij op de
Klassieker Beurs in Houten samen met onze
vaste onderdelenman.
Kom langs en neem je vrouwelijke partner
mee. Dames en kinderen tot 12 jaar mogen
gratis naar binnen. Of dames neem je mannelijke partner mee :-)
10-11-12 februari WATJESTREFFEN
Een goede start van het nieuwe seizoen op onze locatie in Blaricum met
het Watjestreffen.
Een bewezen succes moet je niet veranderen dus komen we weer bij elkaar
volgens het vaste recept van vuurtje stoken, toertocht en eten klaarmaken
onder de bezielende leiding van onze topkoks.. Je bent welkom vanaf
vrijdagmiddag 12.00 uur.
18 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 Morgens
beginnen met koffie en een worstenbroodje. In de middag stof/modderwegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.
1 en 2 april CENTRAL CLASSICS
Ook deze keer zijn we er weer bij op de Klassieker Beurs in Houten samen
met onze vaste onderdelenman.
Kom langs en neem je vrouwelijke partner mee. Dames en kinderen tot 12
jaar mogen gratis naar binnen.

42

8 april SLEUTELDAG
Onze eerste sleuteldag van het seizoen is weer in Hilversum.
Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op
de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee,
misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen.
Zoek je onderdelen?
Onze vaste onderdelen leverancier uit het hoge noorden is aanwezig.
5-6 en 7 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks op Mini camping Ikkinkshof,
Ikkinksweg 7, 7435 PA Okkenbroek. Dit is ten oosten van Deventer. Het
programma zal de meesten bekend in de oren klinken.
16-17 en 18 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is dit jaar in de buurt van Heerhugowaard op een
locatie waar we een aantal jaren geleden ook al eens gewest zijn.. Bij de
toertocht zijn we dus verzekerd van bollen en duinen.
2 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een
onvergetelijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.
8-9 en 10 september NAJAARSTREFFEN
Na een weekend in het “noorden”, een weekend in het westen, kan het
zuiden natuurlijk niet achterblijven. We zitten een stukje ten oosten van
Den Bosch op een camping in Berlicum (N.B.) met een bekende organisatie
op een nieuw terrein.
Najaar Sleuteldag
De najaarssleuteldag is vervallen wegens gebrek aan belangstelling.

43

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 106, december 2016

Rollen maar ..

Of wie vond er nu eigenlijk het wiel uit.
IK zou het niet weten maar volgens Wikipedia is het zoiets geweest:
De uitvinding van het wiel gaat terug tot de nieuwe steentijd (prehistorische
periode die ca. 11.000 v.Chr. begon). Daarvoor waren er nog verplaatsingen
op boomstammen die onder een (meestal groot) voorwerp door rolden. Telkens
als ze aan het einde onder het te transporteren materiaal vandaan kwamen,
werden ze weer vooraan gelegd.
Hieruit ontstond het idee om de balk te reduceren tot een as die draaibaar verbonden was aan het casco dat men baseerde op een slee, met aan de uiteinden
grotere schijven (wielen) die met de as meedraaiden. Op die manier zijn de
eerste karren en wagens als voertuig ontstaan. Later werd de as vast verbonden
met het casco en liet men het wiel om de as draaien.
Enfin, zo ver terug wil eigenlijk niet gaan met jullie maar ik ben er in ieder
geval dagelijks blij mee dat iemand het gedaan heeft. Zonder wielen werd
zijspanrijden toch een stuk moeilijker denk ik zo.
Over die wielen wil ik het met jullie eens even hebben. Ik wil niet beginnen
over de eventuele onrondheden die er in een wiel kunnen schuilen want ik
denk dat de meesten van jullie daar al lang ervaring mee hebben. Er zijn van
die snelheden dat een motor bijna onbestuurbaar wordt door de slagen en
onrondheden die er in de wielen zitten.

knipt en dat daarna de uiteinden handmatig (met een mal, dat dan weer
wel) tegen elkaar gelast worden dan wordt denk ik het probleem al duidelijk. De motivatie van de gemiddelde Russische fabrieksarbeider is heel lang
natuurlijk niet al te best geweest en diverse velgen hebben dan ook fantastische platte stukken, versprongen velgranden en andere rottigheid tot gevolg
gehad. Het materiaal laat zich ook niet al te gemakkelijk vormen bij het
spaken zodat het eerder regel dan uitzondering is dat er slagen in je wielen
zullen zitten.
Behalve de onrondheid zijn er in hoofdzaak twee maten waar we mee te
maken krijgen, een 18" variant (solomotoren) en 19" versie (de rest).
De breedte is bij allemaal hetzelfde en dat is ongeveer 2.15 " breed volgens
de fabriek. Fabriek geeft dan ook banden van 3.5-4 inch breed op als maat
om te voeren. Wat dat betreft is het gemakkelijk.
Nu wordt het iets moeilijker want behalve de diameter is ook de naaf erg
belangrijk. Je kunt niet zomaar alle wielen klakkeloos uitwisselen. Een van de
voordelen van onze motoren is dat alle wielen in principe normaal kunnen
worden uitgewisseld. Een voorwiel kan ook achter of op het span. Hierdoor
kunnen we met 1 reservewiel rondrijden wat ook nog eens functioneel is.
Bij een "normale" motor is elk wiel verschillend. Bij moderne autospannen
wordt er dan vaak weer wel geprobeerd om dezelfde (auto)wielen rondom
te monteren, hebben ze van ons geleerd !!

Een echt goede oplossing is er natuurlijk wel. uitspaken, remtrommel uitdraaien (zoals Rob Maier al eens beschreven heeft) en opnieuw inspaken in een
goede velg. Goede velg zeg ik er bewust bij want wat onze Russische wielen
betreft zit daar toch wel het grootste kwaad.

Bij een Rus heeft eigenlijk altijd elk wiel een meenemer (vertanding) om
gebruikt te kunnen worden als aangedreven wiel. Dit principe is pas vervallen bij de moderne spannen waarbij voor schijfremmen gebruikt worden (of
inmiddels rondom) en de remtrommels verdwenen zijn evenals de meenemers
op die wielen.

Als je kijkt naar het fabricageproces waarbij van een band staal via wat
walsen een lange spiraal wordt gewikkeld met de profiel van onze velgen
dan begint het al te dagen. als je dan daarna ziet dat een machine de band

Er zijn ruwweg twee types:
• Halfnaafs wielen
• volnaafswielen
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Halfnaafs wielen
zoals de naam zegt is een halfnaafswiel voorzien van een remtrommel die
ongeveer de helft van de naaf beslaat. De remschoen is dan ook smaller dan
die in een volnaafswiel, de maximale remvertraging zal dan dus altijd kleiner
zijn mits alle materialen verder in goede staat zijn. In de halfnaafs modellen
kennen we twee types.

Volnaafswielen
Zoals de naam zegt zijn dit wielen voorzien van een naaf over de volle
breedte van het wiel. De remtrommel is wat breder en kan theoretisch meer
remvermogen leveren. Zowel Ural als Dnepr gebruiken aluminium naven met
daarin een ijzeren remvoering. Deze voering kan voorzichtig worden uitgedraaid/geslepen.

Gewone halfnaafswiel
Dit type is gebruikt in vroege Urals
(M72) en Chang Jiang. Het wiel
bevat twee kogellagers (6204
type) en wat afstandsbussen en vulbussen. De lengte van de afstandsbus kan verschillend zijn qua model.
De naad is van staal gemaakt en
bevat geen lossen voering om op
te remmen, ze zijn vrij gemakkelijk
onrond en kunnen eigenlijk amper
worden uitgedraaid. Zijn nog redelijk goed te koop als CJ uitvoering
of gebruikte Ural velgen.

Dnepr wielen.
Bijna alle Dnepr motorfietsen
rijden met volnaafswielen rond.
De oudste modellen hadden een
smeernippel op de naaf zitten om
tussen de wiellagers vet te spuiten,
deze is later vervallen. Alle lagers
zijn konische lagers (30204 type).
Deze kunnen worden gesteld om
de speling weg te nemen.

Bloemkoolwiel (bottle-cap).
Dit type wordt zo genoemd omdat het een
beetje lijkt op een ouderwetse kroonkurk.
Deze wielen staan bekend als de betere
naven qua rondheid over het algemeen. In
tegenstelling tot de halfnaafswielen zijn ze
voorzien van konische lagers (30204 type).
Ze zijn geliefd om te gebruiken bij de restauratie van zijkleppers omdat ze er mooi klassiek uit zien.
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Dnepr wielen hebben relatief
korte geknikte spaken die gemakkelijk breken op het knikje aan het eind. Controleer geregeld de speling van
de spaken en vervang een spaak als hij gebroken is, een of twee kan geen
kwaad maar meestal gaat het heel snel van kwaad tot erger. Wielen zijn
goed te vinden maar geregeld
behoorlijk gehavend.
Ural wielen.
Ural vollnaven zijn qua ontwerp
iets nieuwer en beter bedacht. Er
zijn enkel rechte spaken aanwezig in het wiel, deze rechte
spaken zijn sterker en zullen
minder vaak breken. Alle lagers
zijn konische lagers (30204 type)
die kunnen worden gesteld om de
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speling weg te nemen. Verder geldden dezelfde eigenschappen als voor een
Dneprwiel.
Voor de nieuwste modellen van Ural zijn er meerdere smaken en uitvoeringen
te vinden, voorwielen met schijfrem, achterwielen met meenemers en trommels
of schijven. Het wordt er niet gemakkelijker op voor ons.
Nog een een plaatje van de lagers zodat je die beter herkent:
6204					30204

Zo, nu weten jullie hopelijk weer iets meer over die rollende dingen onder je
motorfiets. Kijk er eens een keertje goed naar de volgende keer want een
klein beetje aandacht hebben deze wondertjes van techniek echt wel verdiend.

Benno
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PLOV

Ingrediënten:

(Russische kookkunst)
России поваренная
De basis bestaat uit in vet gestoofde rijst met kippen-of schapenvlees, stamt oorspronkelijk uit
Perzie, maar wordt inmiddels ook
in Noord-Afrika, oost-Europ, het
Midden-Oosten en Midden-Azie
gegeten. Er zijn dan ook vele varianten bekend.
De hier beschreven Oezbeekse Plov wordt met schapenvlees en verschillende
groenten bereid en geldt in deze aan Afghanistan grenzende v.m. Sovjetrepubliek als nationale gerecht. De bevolking van Oezbekistan is bijzonder
gastvrij en het kan dan ook gebeuren dat je opeens in een tent zit: in kleermakerszit op een plat kussen voor een heerlijk ruikende, saffraangele rijstpiramide, waar hier en daar stukjes groente en vlees uit tevoorschijn komen.
Iedereen die om deze berg geschaard zit, pakt zonder omwegen een handvol rijst, maakt er een bal van en stopt die in zijn of haar mond.
Vroeger was het de gewoonte een bruidegom op de proef te stellen door
hem plov te laten klaarmaken: hij moest het gerecht op de juiste wijze bereiden en er minstens een ljagan , een grote schaal vol, van op kunnen. Ook
tegenwoordig nog moet een jongeman tot zijn volwassenheid de plov goed
kunnen klaarmaken, want het gerecht wordt op feestdagen en bruiloften nog
altijd door mannen bereid.
Hoewel en ontelbare verschillende versies zijn, een goede kok, zo wordt
gezegd, kent meer dan 50 recepten voor plov. Er zijn echter maar een paar
dingen waar goed opmoet worden gelet. Het vet moet goed worden verhit, het vlees moet op de juiste wijze worden voorbereid, de uien en wortels
moeten in correcte volgorde worden klaargemaakt en de rijst moet met zorg
worden toebereid.
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1 kg. Schapenvlees, 375 gr. vet, waarvan 125 gr. schapen- of ander dierlijk
vet en 250 gr. plantaardig vet, 8 grote wortels, 4 grote uien, 1 kg. Langkorrelige rijst, 3 bolletjes knoflook, 3 Spaanse pepers, een halve fles witte wijn,
1 bouillonblokje, 2 tl. Zout, 2 tl. Versgemalen peper, 3 mespuntjes saffraan
en 1 bosje peterselie.
Bereiding:
Uien in ringen snijden, wortelen in reepjes snijden, het dierlijk vet in een gietijzeren pan heet laten worden, het in blokjes gesneden vlees goed aanbraden,
uien glaceren en daarna de in reepjes gesneden wortels toevoegen.
Na 5 min. De halve fles witte wijn erbij voegen en op laag pitje laten koken,
de gewassen rijst stoven. Het plantaardig vet in een andere pan verhitten, de
saffraan toevoegen en de rijst in het vet sauteren tot de korrels glazig worden, na 20 min. gekookt te hebben het bouillonblokje en de Spaanse pepers
toevoegen en aan de pan met rijst toevoegen.
De knoflook toevoegen en zoveel water of witte wijn toevoegen dat het rijstmengsel twee vingerdik onder staat. Het geheel zachtjes door laten koken tot
het vocht is verdampt, het vuur uitzetten en de rijst 20-25 min. laten staan.
Met een droge theedoek onder de deksel tegen het condenswater, af en toe
met een schuimspaan op de rijst drukken, als de rijst gaar is de knoflook verwijderen de rijst in een vorm modelleren, uitstorten op en schotel en garneren
met peterselie, de knoflook pellen en als groente erbij serveren.
наслаждаться едой!
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Steunpuntenlijst 2016
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.
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