Russian Twin

Officieel Orgaan van de
Ural Dnepr Club Nederland
Nummer 107, maart 2017

Inhoudsopgave

Van de voorzitter					2
Van de Redactie					4
Even voorstellen...					5
Watjestreffen 2017					8
Deel twee; Heropbouw van het zijspan !!			
12
Sleutel en ruilhandel dag Hilversum			
16
Central Classics beurs 1 en 2 april 2017			
18
18 maart ZANDHAPPERSRIT				20
Voorjaarstreffen en ALV 				
22
Algemene Ledenvergadering UDCN 			
24
Proefritjes e.d.						25
Motocrypto Twin nr. 107					29
Zomertreffen in het noordhollandse laagland		
30
Timing controleren en goed zetten			
33
VMC Ural Dnepr					37
UDCN Agenda 2017					38
Watjestreffen 2017					40
Gespot in Cuba						43
Steunpuntenlijst 2017					48

1

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 107, maart 2017

Van de voorzitter
De liefde voor de Sovjetmotorfiets zit bij
mij behoorlijk diep. Niet alleen omdat
ik mij als puber aan de linkerkant van
het politiek spectrum positioneerde,
maar vermoedelijk ook omdat ik een
voormalige katholiek ben. De katholieke
kerk kenmerkt zich door uitbundige
rituelen en dito aankleding. Van daaruit
heb ik altijd een zwak gehad voor de
symboliek van de Rode Kerk. De wapperende vaandels, de geheven vuisten,
de banieren met oproepen om je in te
zetten voor de maatschappij, bij mij
gaan ze erin als Gods woord bij een
ouderling. En dan ook nog eens zijspannen fabriceren.
Al bij mijn eerste serieuze motor (de Honda 90cc waar ik op begon laat ik maar
buiten beschouwing), een BMW R26 uit 1956, monteerde ik zo snel mogelijk
een zijspan, een dikke Steib. Daar heb ik 5 jaar mee rond gereden, voornamelijk in Utrecht, waar ik toen woonde. Dat was achteraf niet de beste beslissing.
Iemand in mijn buurt hield niet van motoren, of zijspannen, of had een hekel aan
mij, maar er gebeurde regelmatig iets met de motor: mijn buddy opengesneden,
achterlicht kapot, van die dingen. Na verhuizen naar Amsterdam was dat gelukkig afgelopen en besloot ik de motor te ‘reviseren’. Hij had, als 250cc’tje, nogal
geleden onder mij, in combinatie met de Steib.
De BMW naar boven gehesen met touw en blok en op 2-hoog in de kamer gezet,
en het span in de garage kaal geschuurd. Daarbij bleek wel erg veel in de
bodem te zijn dichtgeplamuurd.... Ook kwam ik er achter dat ik eigenlijk geen
enkele sjoege had van motorfietsen. De revisie kwam met een schok tot stil-

stand. Jaren stond de motor in de kamer, gedeeltelijk ontmanteld, tot ik hem,
tot eeuwige spijt, verkocht aan het Poolse vriendje van een oud-huisgenootje.
Die maakte de revisie af voor wat inmiddels zijn ex-vriendinnetje was. Hij
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had mij geen vrijwaringsbewijs gegeven. De eerste en laatste keer dat me
dat is gebeurd, want hij bleek met mijn kentekenplaat rond te rijden, zodat
ik zijn boetes in de bus kreeg. Na een aangifte bij de politie was dat al snel
afgelopen.
Intussen had ik bij mijn vriend Kees een Ural M66 in het vizier gekregen. Die
wilde hij wel voor f 350,- aan mij verkopen. Met kenteken. Dus probeerde
ik het opnieuw. Deze keer ging het iets beter. Iets. Na een dagje sleutelen
had ik het ding aan de praat! Het was dus niet allemaal voor niets geweest...
Maar langer dan een dag of twee, drie heeft het niet geduurd. Iets met de
ontsteking, dacht ik. Het ging mij in elk geval boven de pet, en de motor
belandde in de garage onder het huis. Toen dat gerenoveerd ging worden
en ik een wisselwoning kreeg, was er geen plek binnen, en moest hij de straat
op. Aan een lantarenpaal vastgelegd trok hij de aandacht van een fotograaf, die vroeg of ik voor hem wilde poseren. Hij had een studio bij mij om
de hoek en een speciale polaroidcamera met grote negatieven die via een
bad van water en wodka(!) op speciaal papier werden gedrukt. Dat leverde
bijgaande foto op.
Toen mijn huis klaar was mocht hij weer terug, nu naar de tuin die de garage
verving. Het was inmiddels 1993 geworden. Niet veel later werd ik lid van
de UDCN, in de hoop voldoende kennis op te doen om de Ural aan de
praat te krijgen. In de Twin kwam ik
weer een artikel tegen over Chinese
zijspannen die te koop waren en dat
trok mij ook wel erg. Een splinternieuwe machine uit 1939 in 1995! En
helemaal nieuw, dus hoefde ik niet te
sleutelen. Dacht ik. Dat liep uiteindelijk anders, maar de liefde is nooit
meer verdwenen, integendeel!

Frans de Wit.
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Van de Redactie
Hier ligt hij dan eindelijk. De eerste Russian Twin van 2017 ligt weer voor je
klaar. Gevuld met allerlei uitnodigingen om deel te nemen aan activiteiten
van je favoriete clubje.
De eerste activiteit dit jaar zit er weer op. Het enige winterweekeinde met
sneeuw van dit jaar hebben we mogen verwelkomen tijdens ons Watjestreffen
in Huizen. Het was weer een overgetelijk weekeinde, weliswaar in een andere
groepslokatie dan voorheen maar toch. Deze lokatie, het theater, was wel
iets kleiner zodat het behoorlijk knusjes werd tijdens het eten maar het ging
best. Je krijgt veel makke schapen in een hok zeggen ze altijd. Verderop in
de Twin lees je meer erover.
Verder in deze Twin de uitnodiging voor ons voorjaarstreffen inclusief de ALV.
Het moment waar je als lid van de UDCN kunt meestemmen over het reilen en
zeilen in de club. Maak er gebruik van.
Voor die tijd hebben we nog een zandhappertjesrit in Brabant tegoed, een
sleuteldag in Hilversum en de voorjaarseditie van Central Classics in Houten.
Ook wij zullen er als UDCN weer aanwezig zijn, dus tot dan.
Zelf ben ik, Benno, inmiddels een stuk verder gevorderd in het opbouwen van
het nieuwe span. Mijn voortgang lees je verderop in het blad. Heb je zelf ook
dit soort verhalen schroom niet ze door te sturen, alle kopij is welkom. Het
blad is er voor en door jullie. Zorg dat John en ik zelf niets meer hoeven te
doen dan het in een boekje verwerken van jullie avonturen, dan zijn wij heel
blij.
Tot dan,

		

John en Benno
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Even voorstellen...
Jan Braaksma

Beste mede clubleden. Vanaf 1 januari dit jaar ben ook ik lid van de club.
Eerlijk gezegd ben ik niet zo’n clubtype, maar ik ben helemaal om, sinds ik
de versnellingsbak van mijn Dnepr (met een Ural bak overigens,..), wel uit
elkaar kon halen, maar met geen mogelijkheid weer in elkaar kreeg. Dat wil
zeggen, het binnenwerk zat er weliswaar weer strak in, maar ik kreeg de
twee helften van het huis niet meer sluitend op elkaar!
Bij poging honderdachtenveertig of zo, werd mijn humeur er niet beter op,
en besloot ik maar eens wat te gaan googelen. Zo kreeg ik lucht van het
bestaan van de UDCN en besloot ik contact te leggen.

Om een lang verhaal kort te maken, ik belde met Ruud Korpershoek, die
wees me op het fenomeen sleuteldag. Dus de versnellingsbak in de kofferbak
van de auto en afgereisd naar Amersfoort (red: Hilversum ?). Eenmaal daar
aangekomen, was het een feest van herkenning: praktisch alle vormen van
russische motor creativiteit stond er geparkeerd. En, zoals het een goede Rus
betaamd, mankeerde volgens mij overal wel wat aan....
5
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Ik vond Ruud aan een picknick tafel omgeven met onderdelen die uiteindelijk allemaal weer een plek zouden moeten krijgen in of aan een Rus. Afijn;
Ruud constateerde dat de bak op zich goed in elkaar zat en had vervolgens
met wat hamergeklop (en zonder toverspreuken!) de twee bakhelften binnen
enkele seconden op hun plek!! Daarom dus,..
Oh ja; ik ben Jan Braaksma en ik woon met mijn vrouw in Luttelgeest, Noord
Oostpolder. Twee studerende kinderen waarvan de zoon door de week in
Groningen woont, en in het weekend zijn vuile was thuis laat doen, en de
dochter met haar vriend samenwoont. Vanaf mijn achttiende, jaren lang
motor gereden, hoofdzakelijk op Japanners; Honda, Suzuki, Yamaha,..Na
militaire dienst kreeg ik mijn eerste baantje, waarvoor ik een auto nodig had,
dus je raadt het al, de motor werd verkocht.
Vervolgens een jaartje of vijfentwintig veel (zakelijke) tijd doorgebracht in
de toenmalige Sovjet Unie en later Rusland, Kazachstan, enz. en als een soort
van fysieke herinnering aan die tijd, mezelf enkele jaren geleden een K750
met zijspan kado gegeven. Dan komt er sleutelwerk enzovoorts. Het meeste
doe ik zelf; zo heb ik, op het kale blok na, alles wel zo'n beetje uit elkaar
gehad.
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Maar er zijn af en toe klusjes die minder goed lukken; zoals een versnellingsbak weer in elkaar passen…En zo zijn we weer bij het begin van mijn
verhaal!
Ik heb nog enkele foto's van de Dnepr bijgevoegd. Het zijspan staat nog op
zolder...Ik ben van plan de komende sleuteldag erbij te zijn, dus tot dan!
Groet,

Jan Braaksma.
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Watjestreffen 2017
door: Puijt Lostma

Zo, het “Watjestreffen” was weer als vanouds, met als kers op de appelmoes, sneeuw! Veertien jaar lang, op het tweede weekend van februari,
komen we nu al bij elkaar. Volgend jaar een jubileum, dus een uitdaging om
er iets bijzonders van te maken.
Hoewel, bijzonder? Dat is het toch elke keer weer. Neem nu Benno, met zijn
voortreffelijke soepen. De chef-koks Henk en Hans, die fantastische gerechten
weten te bereiden. Henk v.d. H. altijd goed voor een flinke pan Glühwein, met
een extra “bite”. Luijt zo af en toe met gerookte of gebakken vis (gaan we
volgend jaar weer doen). En de mensen die zorgen dat er wat houtjes zijn om
te verbranden.
Wat te denken van de toertochten op zaterdag, met een cultureel uitstapje,
variërend van een bezoekje aan een rioolwaterzuiveringbedrijf tot een windmolen en alles wat daar tussen zit. We hebben ons nooit door storm, regen of
sneeuwbuien laten tegenhouden.
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Natuurlijk de (bijna onvermijdelijke) sleutelmomenten of mechanische pech
onderweg, maar steeds weer elkaar geholpen om het ergste leed te lenigen.
En dan niet te vergeten de overige deelnemers met hun gezellige aanwezigheid en het geven van hand en spandiensten om er een geslaagd weekend
van te maken. Met het afgelopen Watjestreffen kunnen we terugkijken op
een mooi samenzijn, niet op de gebruikelijke plek, maar er wel vlak naast.

Hoewel dit in het verleden ook wel vaker is gebeurd. Neem de verhuizing
naar de andere kant van het terrein, waarbij we nog met een tractor het
brandhout hebben verplaatst, omdat de toiletgroep was bevroren. Die keren
dat we hebben moeten uitwijken naar Lagevuursche en het Roelofslaantje
in Naarden, omdat “onze” camping niet meer in de winter beschikbaar was.
Gelukkig hebben ze dat later weer bijgesteld en zijn we de afgelopen jaren
weer welkom geweest.
Wat een vreugde dat er deze keer weer eens een sneeuwtapijt lag. Wat een
doorzettingsvermogen van de mensen die helemaal vanuit Texel , België of
uit oost en west Nederland naar hier zijn gereden en natuurlijk weer terug
moesten.
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Dat geeft toch wel aan dat het Watjestreffen een bijzondere aantrekkingskracht heeft. Al met al, ook deze keer waren alle ingrediënten aanwezig om
dit treffen tot een geslaagd weekend te maken. Volgend jaar dus een 15
jarig jubileum, maar eens gaan spitten in de analen wat we in de loop der
jaren allemaal hebben beleefd.
Hopelijk zijn jullie er volgend jaar allemaal weer bij!

Luijt
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Deel twee; Heropbouw van het zijspan !!
door: Benno van Ham

Begin december kwam het verlossende woord van de coater. Deel een van
de batch lag klaar. Snel naar hem toe gereden om alles op te halen. Oeps,
dat is wel heel erg geel allemaal, zo zonder zwarte accenten is een RAL1014
wel een beetje te veel van het goede. Gelukkig komen er een aantal zwarte
onderdelen op en dan komt het vast wel goed. Thuisgekomen ben ik alvast
alle losse onderdelen aan het monteren geweest op het span zodat het straks
in zijn geheel teruggeplaatst kan worden op het onderstel.

De wielen zijn ook helemaal uit elkaar geweest natuurlijk. Die kunnen met
verse lagers weer in elkaar worden gezet. Twee banden erop en het gaat al
weer wat worden.
Omdat alles uit elkaar lag is ook alles nu lekker schoon en is het monteren
wel een eitje natuurlijk. Tijdens het pas maken van de onderdelen gaat het
er allemaal steeds beter uit zien. In het span een vers zitje en een nieuwe
mat gemaakt van rubber dat ik op de rol heb liggen. Dat is ook al een heel
ander gezicht. Samen met Mark op een zonnige dag afgesproken om het
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nieuwe span tijdelijk aan Dunja te gaan monteren. Op die manier is het
meteen een rollend span en dat is een stukje hanteerbaarder dan een opgebouwd zijspan in een hoekje.
Zo gezegd en gedaan en Dunja was al snel voorzien van een geel onderstel
en bak. Daarna afmonteren van spatborden en de verlichting en draadboom
pas maken en de eerste rit kon gemaakt worden.

Even wennen zo'n M72 combinatie met ongeremd zijspan en telescoop voorvork maar eigenlijk viel het allemaal wel mee. Ding hobbelt lekker mee en
voelt goed aan. De eerste kilometers zijn onder de wielen doorgevlogen en
het smaakt naar meer. Nu werd het tijd om de rest van de motor eerst maar
eens op orde te krijgen.
Alle onderdelen van de motor zelf waren inmiddels ook al uit elkaar geslingerd, beoordeeld en aangepast waar nodig. Nu kan ook deze batch met
spullen naar de coater. Weliswaar vooral kleinere onderdelen maar wel een
stuk meer. Ik ben benieuwd wat hij er van weet te maken.
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In de tussentijd heb ik het blok, de versnellingsbak en het achtercardan uit
elkaar gehad om te kijken waar eventueel nog aanpassingen nodig waren.
Over het achtercardan en de versnellingsbak kan ik kort zijn, die waren in
orde. Met een paar verse pakkingen en sealtjes is het in orde. Na controle
gewoon weer in elkaar geslingerd en opzij gelegd.
Het motorblok ga ik wel een beetje aanpassen. Omdat de motor straks al
naar 12 volt wordt omgebouwd besluit ik de ontsteking aan te passen naar
12 volt. Het is dan ook verstandig om meteen een kijkgat te maken en merkteken op het vliegwiel om de timing aan te passen (zie stukje timing van een
zijklepper).
Verder heb ik ook besloten om een verdiepte oliepan te monteren. Kan er in
ieder geval een 1,5-2 liter olie extra mee om wat koeler te blijven. Uit ervaring met Dunja weet ik dat die 's zomers behoorlijk heetgebakerd is. Kom je
meteen een oud foutje tegen onderaan waar een vorige eigenaar een keer
een tap heeft afgebroken in een van de bevestigingsgaten van de carterpan. Uitgeboord, opgevuld, draad getapt en daarna kan het weer netjes in
elkaar met de diepe pan.
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Het motorblok heb ik even uit elkaar gehad om na te kijken maar het ziet er
eigenlijk allemaal goed uit. Nieuwe zuigers en cilinders zo te zien, alhoewel
er door het stilstaan wel een roestrandje is in komen te staan. Daar heb ik
maar even een hoontje doorheen gehaald om het netjes te maken.
Daarna met verse pakkingen alles weer in elkaar gezet en ook die kan op
de stapel met onderdeeltjes klaar voor de opbouw.
Ja, en dan die naam nog ... voor deze dame heb ik nog geen naam bedacht
momenteel, dat moet nu toch langzaam aan wel een keer gaan gebeuren.
Iemand nog ideeen ...
Misschien straks in deel III..

Benno
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Sleutel en ruilhandel dag Hilversum
Zaterdag 8 APRIL 2017

Dankzij de zoveelste zachte winter kunnen we allemaal nog doorrijden zonder grote aanslagen op mens en machine, maar toch. Misschien zijn we toch
dingen tegengekomen waar je je twijfels over hebt en die een deskundiger
blik nodig hebben dan die van jezelf. Speciaal om wat grotere problemen te
kunnen verhelpen zonder echt op de tijd te hoeven letten. Dit voorjaar is de
Sleuteldag weer in Hilversum in de werkplaats van aannemersbedrijf Manten
(een neef van ons oudste lid Cees Manten).
Je kunt terecht bij:
Manten Aannemingsbedrijf
Vaartweg 185
1217 ST Hilversum
Hij stelt werkplaats, 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.
Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop, Jan Wassenaar is dan ook
aanwezig met zijn winkel en eventueel kunnen ook zelf meegebrachte
onderdelen worden uitgewisseld.
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Wil je echt een klus gaan klaren
op de sleuteldag? Omschrijf dan
je probleem in je aanmelding en
zet je telefoonnummer erbij. Ruud
kan dan, indien nodig, vooraf
contact met je opnemen.
Heb je nog een stapeltje spullen
liggen waar je vanaf wilt. Kom ze
lekker inbrengen op deze dag.
Als jij dat wilt maken we er tegelijk een Side-Car Boot Sale van.
Meld dit dan wel even van tevoren aan onze organisatie, kunnen we er een
beetje rekening mee houden
Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com voor de techniek
			

evenementen@udcn.nl voor de ruilhandel.
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Central Classics beurs 1 en 2 april 2017
Nee, het is geen geintje

Door de grote belangstelling van
bezoekers en standhouders uit binnen- en buitenland krijgt de vierde
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 onze huisdealer Rolpa.
Wij zijn er als club het hele weekend met een paar van onze motoren en
natuurlijk is (een deel) van het bestuur ook aanwezig. Kom zeker even een
kijkje nemen, bijkletsen of je laatste aankopen laten bewonderen.
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.
Het bestelformulier vind je op
www.udcn.nl/clubwinkel/bestellen/Bestelformulier.doc.
Vermeld bij de bestelling dat je het op de beurs wilt af halen. Verder zullen
we proberen wat bijzondere beursaanbiedingen bij te hebben qua kleding.
18

De beurs wordt op 1 en 2 april 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.
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18 maart ZANDHAPPERSRIT
door: Benno van Ham

In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste uit mens en
machine halen met een dagtocht door de modder en/of stof. 's Morgens
beginnen we met koffie en een worstenbroodje bij Robke. In de middag stof/
modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.
Dat is in het kort het programma van de zandhappertjesrit. Voor de zevende
keer al rijden we deze in de omgeving van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau.
Dit jaar staat hij voor 18 maart op de kalender. Het beloofd een uitdaging
te worden zoals altijd. Houd je stofmasker bij de hand of je laarzen in het
span (afhankelijk van het weer) en meld je op tijd aan voor dit 1-daags evenement. De bedoeling van de dag is om een rondje te rijden met als start en
finish Baarle-Nassau.
Vanaf hier vertrekken we om ca. 10:30 uur voor een 60-80 km. lange rondrit
door Brabant. Minimaal de helft van die kilometers zal op het losse zand
doorgebracht worden tussen de akkers of in de bossen. Onderweg stoppen
we voor een hapje en drankje en aan het einde van de rit is daar ook gelegenheid voor natuurlijk.
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Om de paden in de buurt te beschermen, is het niet de bedoeling om hier
met motorcrossend Nederland volgas doorheen te duiken maar gewoon een
leuk ritje te maken met gelijkgestemden. We gebruiken hiervoor de 'Groene
Code' die Off-roadend Nederland zou moeten kennen. Rustig waar het moet
en respect voor de andere weggebruikers horen daarbij. Ik rijd prive veel in
deze omgeving op het zand en wil dat ook kunnen blijven doen.

Lomp crossen is niet de bedoeling en wordt ook niet gewaardeerd !!
Startpunt
Loveren 5
5111 TA Baarle-Nassau
In de buurt is ruimte
om aanhangers te
parkeren dus ook
voor de voorzichtigen
onder ons een goed
moment om de echte
kracht van een Sovjetmotor te leren kennen.
Onze motoren zijn
nu eenmaal gemaakt
om vooruit te blijven
komen op slechte
wegen.
Geef je op bij:
Benno van Ham
benno@udcn.nl
06-37529277
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Voorjaarstreffen en ALV
op de rand Salland en Twente
5-6 en 7 mei 2017

Onze Algemene Ledenvergadering gaat zich dit jaar afspelen in de idyllische omgeving van Okkenbroek, een kleine 15 kilometer ten oosten van
Deventer. We zijn te gast op camping Ikkinkshof.
Denk aan benzine en fourage. De dichtstbijzijnde supermarkten en
tankstations zijn in Deventer en Holten, allebei zo’n 10 kilometer verderop.
De motoren kunnen gewoon bij de tent maar de ondersteunende voertuigen
als auto’s en aanhangers liever niet bij de tent.. Ook in elektriciteit is voorzien. Geef je allemaal op tijd op bij Gaston.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 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.
Programma:
Vrijdag
12:00 uur
Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
			
Zaterdag
10:30 uur
Toerrit door de omgeving. Geen tankstop in de route
		
opgenomen. Iedereen start met volle tanks. De route is ca.
80-100 km lang. Aan het einde van de toertocht is er
		
gelegenheid om inkopen te doen.
18.00 uur
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Algemene Ledenvergadering van de UDCN.
Alle leden die de Nieuwsbrief ontvangen, ontvangen tijdig
een link naar alle stukken voor de vergadering.

18.30 uur
		
		

volgens het bekende systeem van bring in your own meat.
Wij zorgen voor het vuur, de sausjes en het brood en jullie
regelen zelf de rest.

Zondag		
Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan.
							
Adres 						
Mini camping Ikkinkshof, Ikkinksweg 7, 7435PA Okkenbroek
Aanmeldden: 		

Gaston Royé

E-mail: mengarti@gmail.com

Calamiteiten:
Roel de Glopper: 06-24738841
										
Voor de nieuwe leden
Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees/vis/etc/. Dat
koopt ieder voor zich in aan het eind van de toertocht.
Zondag ben je
weer op je eigen
bevoorrading aangewezen.

23

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 107, maart 2017

Algemene Ledenvergadering UDCN
zaterdag 6 mei 2017

Lokatie :
Voorjaarstreffen UDCN
		
Mini camping Ikkinkshof
		Ikkinksweg 7
		7435PA Okkenbroek
Tijdstip :
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ca. 18:00 uur

1.

Opening

2.

Mededelingen / Bestuursuitbreiding

3.

Verslag secretariaat en ledenadministratie

4.

Verslag penningmeester

5.

Kascommissie

6.

Verslag clubwinkel

7.

Verslag treffencoördinator

8.

Verslag redactie

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Proefritjes e.d.

door : Johan Remmers
Natuurlijk, in theorie moet je een motor, een Chang Jiang in mijn geval,
perfect af kunnen stellen. Er is genoeg over geschreven. De praktijk is vaak
anders en is het de kunst om genoegen te nemen met een compromis. Dat
lukt me maar moeilijk en zodra ik het weer nodig vind iets te veranderen
verandert er altijd weer iets mee. Kent u dat ? Die bougies zijn wat te licht,
gasnaalden maar wat hoger. Of zullen het de hoofdsproeiers zijn of toch de
mengselschroeven maar wat indraaien ? Vervolgens ben je stationair weer
aan het klooien.
Eigenlijk is het een manco, een imperfectie van de carburateur. Zoveel
variabelen bij een vrij eenvoudige carburateur. Een vaste basisinstelling is
blijkbaar niet mogelijk geweest. Maar goed, ik was dus ook bezig. En wel
met een paar van de verschijnselen als (slecht) starten koud/ warm/ heet, al
dan niet goed oppakken, kleur van de linker en rechter bougie, hoeveelheid
van knallen uit een of beide uitlaten, toerental stationaire loop koud/ heet,
gevoelsmatige en werkelijke loop (onderschat de invloed van uw psychische
toestand niet !) tijdens het rijden bij doortrekken/ constante lage snelheid/
constante hogere snelheid, een hoog verbruik........en hierbij alle bijbehorende
carburateurvariabelen. Zucht. Daarnaast woon ik in een woonwijk en zijn er
vrij open BSA uitlaten onder de niet originele maar wel originele Chinees
geschroefd.
Als het beter functioneert of mooier is, een beetje past en bovendien liefst
ergens op zolder ligt schroef ik het op mijn tweewieler. Met zweefzadels
kan ik niet overweg, misschien omdat ik geen volle Oost-Europese kont heb,
ik weet het niet, dus zit er een buddy op. De 'enkele' voorrem deed weinig
dus dubbele Dnepr erop, uit de Oekraïne, het ronde achterlicht is Italiaans,
Guzzi, MZ schokdempers Oost-Duits, voorvorkveren Duits, van BMW, zijstandaard verstevigd met stuk binnenvoorvorkpoot van een XS1100 , Japans,
tank is van een Junak, Pools, 18” achterwiel, ook Dnepr, links een Poolse
zuiger, rechts van het merk 'Nog geen idee'.
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Hé, dat is toevallig, een accu uit China, of is het Korea? Niet ergonomisch
rempedaal aangepast met een stuk Jawa-kickstarter, Tsjechisch. Niet ergonomisch schakelpedaal gangbaar gemaakt met een aangelast stuk opklapbare
kickstarter van MZ, koperen schaaltjes (nu zijschildjes) uit de tuin geplukt dus
made in Tilburg-Achtertuin en met een Made in USA voltmetertje erin, zijstandaard goed uit- en inklapbaar gemaakt met een opgelaste platte ringsleutel nr 24 uit Japans boordgereedschap en gelijk een Hollandse hamerpunt
eronder gelast in verband met te scheef staan. De carburateurs zijn echter
origineel, net als het ijzeren luchtfilter. Grappig trouwens, een compleet ijzeren luchtfilter met ijzeren schuurspons-achtige filterelementen en aanzuig'rubbers'. Dat ga ik niet vervangen voor kunststof maar ik dwaal af.
Over wonen in een woonwijk: proefritten liefst niet te veel of verder van
huis en bovendien niet te laat. Dan maar, het is reeds 23:15 uur, met verder
afstellen het apparaat het schuurtje in, op de bok ermee omdat hij schuinhangend (en geen 'schuinhangeend' volgens de verbeteraar in mijn computer; zo
werd er laatst ook een 'motor met aan de rechterzijde helaas enige kipsalade' aangeboden; stuur de juiste oplossing naar remmers.kwast@home.nl)
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langzamer gaat lopen. Nog een variabele ! : de hoek in graden van 0 tot 90
tussen motorfiets en ondergrond. Eén variabele tegelijk veranderen!! Liefst.
Je bent even bezig. Schuurdeur weer open, de CJ naar rechts eruit wurmen, dan achteruit naar links sturend haar kont naar stuurboord het smalle,
donkere achterpad in, vervolgens al dan niet starten en zo rustig mogelijk
wegwezen.
Weer een proefritje. U kent het. Altijd weer die spanning of alle delen inclusief mezelf weer terug zullen keren. Ik heb een fraaie (test) route met van
alles wat tussen de 30 en 130 inclusief onverhard die ik kan dromen en ben
net onderweg. Vlak voor De Koningshoeve waar de paar paters al om 20:00
uur te bed gaan knal ik in z'n drie de overzichtelijke doch pokdalige linker
bocht door, op weg om het apparaat 200 meter verder een haakse rechtse
te geven. De mazzelkont. Het gas moet er hier iets af en het oppakken is
ineens bocht. Wat nu weer ? Ik zoek een, hier dun bezaaide straatlantaarn,
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op en staar door de laaghangende avondmist die over de inmiddels lege
graanvelden van de brouwerij-abdij hangt. Een heerlijke plek om te vertoeven, doorgaans. Het inmiddels warme Chinese hart sterft af. Net te laat om
hem aan de praat te houden. Kent u dat ?
Gelijk gaan stampen doe ik niet meer. Het zullen de afgelopen zware 51
jaren zijn. Eerst maar eens beseffen in welke toestand ik en het vehikel verkeren en wat te gaan doen. Hoe en waarom ook al weer ergens gekomen
is geen vraag meer, blijkbaar was het weer nodig. Vanuit rust ontstaan de
mooiste oplossingen, ahum. Ieder heeft zo zijn al dan niet aangewaaide kreten en ideeën om er een beetje de moed in te houden, voor wat broodnodige
houvast. Ik heb er ook vele van maar zal u daar op dit late, koude tijdstip
niet mee gaan vermoeien. Naar huis wil ik, hoe dan ook ! U kent het.
Ooit door deze drang (of angst ?) met een niet alleen uit zijn uitlaten rokende Jawa waar alle aanwezige electriek intensief maar zonder beleid met
elkaar aan het communiceren ging naar huis geploft om toch nog rijdend
aan te komen totdat in dat zelfde achterompad waar ik zojuist uitgekomen
ben de brand erin ging. Maar goed, toch thuis ! Onder dezelfde beroerde
psychische omstandigheden ooit met een Dnepr waarvan een drijfstang zich
door een relatiebreuk eindelijk van haar zuiger had ontdaan om zich geheel
om de krukas te kunnen vleien op één pit toch thuisgekomen. Het blijven
wonderbaarlijke machines. Kapot gaan maar toch niet opgeven, het komt me
bekend voor. Vandaar onze band ? Mijn blik gaat daar waar hij de afgelopen dagen te vaak op heeft moeten 'rusten' : de carburateurs. Rechts niks te
zien, alleen een smeerboel van een alweer lekkend klepdekseltje. Ach ja, er
wordt nog olie die kant uit geslingerd, houwen zo, dat houdt straks de pekel
een beetje weg. Links dan. Dezelfde kledderboel, toch iets aan gaan doen,
later. Maar waar is dat gasschuifaanslagschroefje gebleven ? Dat ding met
die lange naald. Zoeken dus, naar een naald in een geasfalteerde donkere
hooiberg. Maar thuiskomen zal ik, desnoods zonder dit onderdeel. En zo
geschiedde. Alweer.

				Gegroet, Johan
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Motocrypto Twin nr. 107
Beste puzzelaars.
Tot grote vreugde heeft een 6 tal leden
getracht om de vorige crypto op te lossen.
Dank, dank, dank. De betreffende inzenders
waren: Dolf Kok, Maarten Goossens, Peter
en Siny Reuvers, Tim Heidekamp en Piet de
Leeuw.
Oplossing Twin 106
1.remvermogen, 2.kettingkast, 3.rijrichting, 4.magazijnmeester, 5.pizzacourier, 6.toerenteller, 7.remvloeistof, 8.yamaha, 9.driewielers en 10.filters.
Piet:pizzacoureur en driewieler. Tim:pizzacoureur. Maarten:pizzacoureur.
Peter en Siny:pizzacoureur, zijn dus fout. De goede antwoorden waren van
Dolf, gefeliciteerd!
Wat ik heb begrepen van onze huiswinkelier Gerrit, is dat hij een prijs
beschikbaar heeft gesteld voor de goede inzending , dus Dolf kan contact
met hem opnemen om deze te incasseren.
Nieuwe opgave
1.
Werkt bij een transporteur.		
R..t.pl.nn.r
2.
Doet een euroloog.			
Bl..st.st
3.
Blust die met brandstof?			
P.mpb.d..n.r
4.
Baas van een oliemaatschappij.		
Br.ndst.fl..d.ng
5.
Heethoofd.				Gl…k.p
6.
Bejaardenuitje.				V.t.r.n.nd.g
7.
Lente, dat komt goed uit.		
V..rj..rstr.ff.n
8.
Probleem met het brandstofreservoir.
Dr.pp.lt.nk
9.
Uitgaansgebied.			Bl..w. z.n.
10.
Licht ontvlambaar type.			
B..ch..
Stuur je oplossing naar:
Luijt.postma@gmail.com
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Zomertreffen in het noordhollandse laagland
16-17 en 18 juni

Het Zomertreffen is dit jaar niet op een camping maar op een particulier
terrein nabij Heerhugowaard. In 2009 zijn we daar ook al eens geweest en
daar bewaren we goede herinneringen aan.
In die periode staan er nog veel bollenvelden in bloei dus een mooie toertocht is al haast gegarandeerd. Iedereen mag komen, dus ook honden, campers en aanhangers.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
Programma
Vrijdag		
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Aankomst
Vanaf 11.00 uur zijn de eersten welkom
Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
Boodschappen doen kan tot een uur of acht ’s avond.
’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje
bij het vuur.

Zaterdag
11:00 uur
Toertocht.
		
Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle
		tank.
		
Aan het eind van de toertocht is er gelegenheid om inkopen
		
te doen voor de BBQ.
		
		
		

18:00 uur
BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.
Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.

Zondag
Het opbreken van het kampementen en het starten van de
		terugreis.
Aanmelden:

Klaas Jan Vlam:		

kjvlam@hotmail.com		

Calamiteiten:

Roel de Glopper:

06-24738841

Adres van de “Camping”
Schoutenbosweg 13
1704PM Heerhugowaard
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Denk er aan dat:
- Afrekenen van het weekend kan alleen contant
- Je met een volle tank aan de toertocht begint.
Voor de nieuwe leden
Voor eten en drinken op een treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder
voor zich in aan het eind van de toertocht.
Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Timing controleren en goed zetten
Zijkleppers

Toen ik met mijn laatste project begon te spelen (M72 met zijspan) bedacht ik
me ineens weer eens dat het op die zijkleppers niet zo gemakkelijk is om de
timing goed te krijgen als op een kopklepper. Die hebben tenminste een mooi
inspectiegat in het carter waardoor je de merktekens op het vliegwiel kunt
zien. Of die goed zijn is natuurlijk een tweede vraag maar toch.
Nu zijn er meerdere manieren om het BDP (Bovenste Dode Punt) van een
motorblok te bepalen maar deze is denk ik het gemakkelijkste voor een
beetje hobbyist. Bij een zijklepper is het gemakkelijk uit te voeren omdat de
kop er af kan zonder dat je veel extra hoeft te demonteren. Hoogstens een
verse koppakking en dat is het wel zo'n beetje.
Je kunt natuurlijk iets in de cilinderkop stoppen (schroevendraaier bv.) en
dan rustig de motor rondtornen. Op een gegeven moment voel je de zuiger omhoogkomen, stoppen en teruggaan. Je bent dan net voorbij het BDP.
Terugdraaien en opnieuw proberen om op het hoogste punt te stoppen is een
methode. Dit geeft je dan een indicatie van het BDP maar is absoluut niet
nauwkeurig. Door het bewegen van de krukas zal de zuiger bijna boven op
het BDP vertragen in zijn beweging en zelfs een aantal krukgraden stil staan.
Je kunt dus bijna onmogelijk het BDP exact bepalen op deze manier. Voor
een zijklepper is er een betere manier.
Als eerste beginnen we met het maken van een hulpgereedschapje. Ons hulpgereedschap is heel eenvoudig. Je hebt een stevig stukje ijzeren strip nodig,
bv. een mooie hoeklijn oid. Ik gebruik een stukje van een ophangstrip voor
planken, stevig genoeg voor dit doel.
Boor een gat in het midden van de strip waar een M8 bout doorkan met
twee moeren erop. Hiermee kun je de bout in hoogte verstellen. Boor daarna
nog twee gaten in de strip met een tussenafstand van 102 mm, dit is de hartafstand van de twee middelste kopbouten. Dit zijn over het algemeen M10
bouten dus boor het gat groot genoeg.
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Dit hulpstukje kunnen we daarna met de originele kopbouten vastzetten op
het blok. Ik leg er een paar grote moeren tussen om de dikte van de nu ontbrekende kop te compenseren.
Hoe gaan we te werk:
Verwijder de cilinderkop door de zes bouten los te maken, doe dit kruislings
om de spanning voorzichtig af te bouwen die op de kop staat. Waarschijnlijk
zul je een nieuwe koppakking moeten monteren dus zorg dat je die bij de
hand houdt.
Als de kop eraf is monteren we ons zelfgemaakte hulpstukje. Door de
centrale bout een mm of 8 in de verbrandingsruimte te steken zal de zuiger
bij het rondtornen geblokkeerd worden door deze bout. Dat is het eerste
merkteken wat we markeren. dit markeren doen we ergens op een vaste
plaats op het blok en met een streepje oid op de nokkenas. Bij de moderne
electronische ontstekingen wordt de verdeler vervangen door een nokkenschijf met of twee magneten of een lichtsluisje. Hierop kun je de merktekens
ook prima aftekenen.
Als je merkteken 1 geplaatst hebt ga je het blok terugdraaien, bv. door de
motor in de versnelling te zetten en het achterwiel terug te draaien, dit gaat
natuurlijk een stuk gemakkelijker als je ook de andere bougie even uit het
blok haalt. De zuiger zal op een gegeven moment weer blokkeren tegen
de bout van het hulpstukje. dit is merkteken 2. Het BDP ligt precies tussen
34

deze twee punten in. Als de merktekens te ver uit elkaar liggen draai je de
bout iets minder ver de verbrandingskamer in. Markeer het BDP nu definitief
met bv. een dremel of centerpunt op het blok en de nokkenschijf. Nu kun je
tenminste voortaan wat gemakkelijker het BDP vinden als je weer eens iets uit
elkaar hebt gehad.
Andere optie, als het blok toch uit het frame ligt, is natuurlijk om meteen op
het vliegwiel ook het BDP aan te merken. Zet de motor op het zojuist gevonden BDP en boor een gat door het huis heen op een plaats waar je het goed
kunt zien. Ik gebruik de linkerkant van de motor, ongeveer op dezelfde
plaats als bij de Dnepr kopkleppers, net boven de luchtbuizen naar de carburateurs.
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Boor het gat zover van de rand van het huis af dat je op het vliegwiel uitkomt (25 mm vanaf de rand is voldoende).
Ik boor eerst met een
boortje 3 mm voor,
zet dan door het gat
meteen ook in het
vliegwiel een kuiltje
van een paar mm
diep zodat je daar
ook een merkteken
hebt.

<- 25 MM ->

Nu een dun plaatje
achter het gat houden
en met een grotere
boor opboren tot het
gat zo groot is dat je
gemakkelijk het merkteken ziet passeren en zorg dat je een passend rubber stopje hebt om in het gat te monteren. Nu kun je voortaan altijd gemakkelijk de motor op het BDP zetten als het nodig is door het kuiltje zichtbaar
te maken. Beter is het natuurlijk om het vliegwiel even te verwijderen in dit
geval zodat je op je gemak met een grote boor het gat kunt opruimen. Kun je
meteen je koppeling inspecteren etc.
Monteer de cilinderkop weer met een verse koppakking en trek de kopbouten aan, begin vanuit het midden en werk naar de buitenkanten toe. Ik trek
ze in twee fasen aan, 1e keer alle bouten met 20 NM en daarna nog een
keer naar 30 NM, kruislings natuurlijk.
Succes,

Benno
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VMC Ural Dnepr
Een aantal van jullie kennen ze wel, de Vlaamse Ural Dnepr club. Afgelopen
Watjestreffen hadden we weer een kleine delegatie van Vlaamse motorvrienden op bezoek.
Voor de tweede keer op Watjes dus het lijkt wel te bevallen denken we zo.
Tijdens de officiele overlegsrondes na tien uur 's avonds werd dan ook besloten om de agenda van de VMC ook te delen met de UDCN.
Mochten er leden van ons in de gelegenheid zijn en zin hebben om deel te
nemen aan hun ritten dan kan dat. Neem voor meer contact op met:
Wim Van Hoof
wim.van.hoof@telenet.be
Hij is de contactpersoon voor de VMC.
hun agenda voor 2017
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UDCN Agenda 2017
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/modder
wegspoelen 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.
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 geweest zijn.
Bij de toertocht zijn we dus verzekerd van bollen en duinen.
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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.
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Watjestreffen 2017
door: Janneke en Jeske

Voor het eerst dit jaar gaat
Jeske mee naar het Watjes
treffen. Van tevoren had
Janneke haar al voorbereid.. het zou koud worden..
hééééél koud!!
Het weekend begon op
vrijdag 10 februari. Op
diezelfde vrijdagochtend
stonden wij nog op de ski’s.
Met enige vertraging konden wij vrijdag rond 12.00u
vertrekken uit Les Menuires
te Frankrijk. Na een lange rit van 12 uur in de auto kwamen wij om 00.30u
aan in Haarlem. Na enig overleg met Hans hadden wij gedurende de dag
besloten om op zaterdag vroeg naar het mooie Blaricum af te reizen.
En zo ging het.. Na een korte nacht
vertrokken wij om 7.30 u vanuit Haarlem
richting het Watjestreffen. Om 8.30u
arriveerden wij op de camping de Woensberg. In de kantine troffen wij een aantal
brakke snuiters die bezig waren met de
voorbereidingen van het ontbijt. De stemming zat er al goed in en in de twee uren
die volgden stroomden er steeds meer
mensen het enige verwarmde hok binnen.
Voordat Jeske met de groep mee mocht
moest er een mooie motortrui aangeschaft
worden. Ook Janneke koos een ‘mooie’
(fel gele) variant en gehuld in de nieuwe
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truien (en nog 6 lagen kleding) vertrok de groep met alle motoren. Door de
hevige sneeuwval was het een hele uitdaging om de camping af te komen.
De wegen waren erg glad en zelfs de auto’s om ons heen konden maar weinig koers houden.
Na een korte tankstop reed de groep door naar het Ambachten museum
in Terschuur. Een aantal motoren hadden moeite met het koude weer en de
pekel op de weg, maar door een goede samenwerking kwam iedereen heelhuids aan. We werden hartelijk ontvangen met een warm stuk appelgebak en
twee bakken koffie.
Na het korte opwarmen begon onze
tocht door de jaren, want in het het
museum gold de regel: ‘Hoe meer speelgoed u herkent, hoe ouder je bent..’.
Geen wonder dat wij pas aan het einde
van de ronde wat jeugdsentiment konden
opdoen..
Met het aangeschafte theelicht met het,
met de hand, ingegraveerde hert begonnen wij met zijn allen weer aan de barre
tocht terug naar de Camping. Deze liep
voorspoediger dan de heenweg, waardoor we rond 17.00u allemaal weer
veilig terug waren.
Een mooi kampvuur werd aangestoken. En onder het genot van een heerlijke
alcoholische versnapering konden we met elkaar opwarmen bij het vuur.
Hans en Henk (Wouters) hadden samen een heerlijke maaltijd bereid: rundvlees en een deel paardenvlees met aardappelen, stoofperen en rode kool.
Deze fantastische heren hebben zelfs voor ons als paardenliefhebbers een
aparte pan met rundvlees gemaakt. Na afloop waren er heerlijke toeten
aanwezig!
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Met de buiken vol en veel gezelligheid hebben we nog tot in de late uurtjes
geborreld en gekletst bij het vuur. Tussendoor zijn er nog wat sneeuwballen
heen en weer gevlogen en hebben we veel gelachen. Na een hele mooie dag
konden we vervolgens in de heerlijk verwarmde hutjes onze bedjes induiken.
Dat is een grapje natuurlijk. Thermo kleding aan, daarover een uiterst charmante onesie en samen in één bed, zo zijn wij de nacht doorgekomen.
Lieve mannen en enkele vrouwen, we willen jullie bedanken voor de gastvrijheid en de hartelijke ontvangst. We hebben genoten van de mooie motoren,
het weer en de gezelligheid. Hopelijk tot volgend jaar!!
Liefs

Janneke en
Jeske

42

Gespot in Cuba
door: Peter Knol

Afgelopen december zijn mijn vriendin en ik 10 dagen naar Cuba geweest,
net een leuke periode om even de zon op te zoeken, en net lang genoeg
voor een eerste kennismaking met dit land.
Het zal bekend zijn: het is één van de laatste arbeiders- en boeren paradijzen op de wereld. Nou heb ik wat ervaring met het communisme in de DDR
van destijds, een grimmige, grijze sfeer die over het land en een deel van de
bewoners hing. In Cuba in 2016 is dat anders…
Het communisme gecombineerd met een tropisch klimaat en een Caribische
levensinstelling werkt een stuk beter! De staat zorgt voor de basis levensbehoeften als wonen, energie, scholing, gezondheidszorg en betaalbare
voeding, morgen komt de zon weer op en is het lekker weer, no problemo.
Natuurlijk is het soms vervelend dat je weinig invloed kunt uitoefenen op die
overheid en grote en kleine problemen in het land, maar na 50 jaar revolutie zijn ze daar wel aan gewend. Wij arriveerden nog net in het laatste
weekeinde van de
officiële rouwperiode
ter gelegenheid van
het overlijden van Fidel
en een groot deel van
de Cubanen was naar
eigen zeggen oprecht
verdrietig.
Cuba is een land dat al
je zintuigen prikkelt.
Niet altijd positief: in
steden ruikt het naar
dieselroet en afval,
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soms naar open
riool, maar de
kleuren en klanken
maken een hoop
goed.
Vrijwel overal klinkt
muziek, vaak live, en
mensen, gebouwen
en vervoersmiddelen
zijn in de fraaiste
kleuren en combinaties uitgevoerd.
Verder is het op het gebied van voertuigen genieten omdat er veel ouds en
inventiefs te zien is; nog steeds bestaat ongeveer de helft van het wagenpark
uit de auto’s die door de Amerikanen achtergelaten zijn na de revolutie in
1959, dus vooral veertiger- en vijftiger jaren sleeën.
Die zijn in de afgelopen tien of vijftien
jaar vrijwel allemaal
voorzien van Japanse
dieselmotoren, en
de best bewaard
gebleven exemplaren
zijn van staatswege
gerestaureerd om als
toeristenvervoer dienst
te doen.
De ongerestaureerde
brikken zijn op een
andere manier interes44

sant, bij een ritje met een dergelijke taxi is het soms raadzaam om de deur
vast te houden om te zorgen dat ‘ie er niet uitvalt…
Op twee- en driewielergebied is er voor de Oost Europees geïnteresseerde
genoeg te zien en op te snuiven: veel tweetakt gepruttel van Jawa, MZ, Isch
en nog wat ongeïdentificeerd spul, waarvan heel veel met span. Solo zijn
de MZ ETZ 251 het neusje van de zalm, ik heb er meerdere gezien die met
eenvoudige middelen tot bijna Caferacers getransformeerd waren! Boxers
rijden er ook, met Ural of Isch op de tank, en met zijspan (vaak met enorme
aanhanger) of verbouwd tot Taxi met ruimte voor 4 tot 8 personen…
Ach, het scheelt dat iedereen toch wel erg voorzichtig rijdt. Stel je voor dat je
schade rijdt, dan moet er heel veel onderhands geregeld worden voordat je
weer rijdt en geld verdient.
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De modernisering van het verkeer begint al wel vorm aan te nemen, sinds een
aantal jaren zijn er gebruikte en nieuwe Westerse auto’s ingevoerd, en op
motorfietsgebied knorren er veel Suzuki 125 cc ééncilindertjes rond, samen
met Chinese kopieën daarvan. Fidel werd op zijn laatste rit over de lengte
van het eiland vergezeld door een escorte van Moto Guzzi Nevada’s, politiemotoren die je zo hier en daar in Havana ook ziet.
In het vliegtuig op de terugreis droomde ik van een vakantie met de eigen
combinatie op Cuba. In de praktijk op dit moment nog niet te doen.
Maar wie weet…
Ciao,

Peter Knol
(Dnepr Guzzi)
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Rolpa

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

Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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Steunpuntenlijst 2017
Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst. We hebben er weer
eentje bij. Welkom Marko Struyk in de gelederen.
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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