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Van de voorzitter.
Elke paar maanden krijg ik een berichtje van Benno met de mededeling dat
er weer een nieuwe Russian Twin gepland staat en of wij maar zo vriendelijk
willen zijn om wat kopij te verzorgen. Voor mij betekent dat, dat ik een stukje
‘Van de Voorzitter’ moet inleveren. Ik doe natuurlijk elke keer mijn best om
iet leuks en toepasselijks te schrijven, dat de moeite waard is voor jullie om te
lezen. En ik heb het idee dat dat meestal ook wel lukt. Soms moet ik er hard
over nadenken, maar soms schrijft zo’n stukje als het ware zichzelf.
Zo ook deze keer. Ik had werkelijk nog geen idee waar ik het over moest
hebben, toen ik een groene envelop in mijn brievenbus vond. Hoe dat in
andere steden is weet ik niet, maar in Amsterdam betekent dat: betalen.
Wat de blauwe envelop is voor de Belastingdienst, is de groene voor de
lokale heffingen. Nu had ik net mijn lokale belastingen betaald, dus ik was
benieuwd wat er nu weer verlangd werd. Wie schets mijn verbazing toen het
een ‘naheffing parkeerbelasting’ was. Een parkeerbon, de derde in drie jaar!
Voor wie niet in en grote stad woont: tel je zegeningen, wie wel in de stad
woont herkent dit wellicht. Ik geloof dat ik het al een keer heb uitgelegd,
maar het is zo’n bizar systeem dat ik het nogmaals doe. De overkant van de
weg waar ik aan woon, de strook aan de wallekant, is een ‘belastingzone’.
Wie daar een motorvoertuig parkeert moet ‘parkeerbelasting’ betalen. De
parkeercontroleurs hebben namelijk geen opsporingsbevoegdheid, dus ze
mogen geen boetes opleggen. Daarom is voor deze constructie gekozen. Uitzondering daarop zijn motorfietsen, als die niet in een parkeerhaven staan.
Zoals de mijne die naast een fietsenrek en bij een lantaarnpaal staat.
Als bewijs werd er een foto bijgevoegd, in zwartwit en grofkorrelig, waar
mijn nummerplaat op staat. Meer niet. Hoe dat op welke manier ook bewijst
dat mijn motorfiets op een bepaalde tijd op een bepaalde plek zou hebben
gestaan is mij een raadsel. Die foto’s worden door een auto gemaakt, die
met regelmaat door de straat rijdt, waarna de niet-betalers een naheffing
krijgen. Allemaal tamelijk automatisch.
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Binnen zes weken kun je in bezwaar gaan, schriftelijk of digitaal, wat ik
natuurlijk gedaan heb. Ook heb ik mijn steun en toeverlaat in deze, Nico
Perk van de Motorrijders Actie Groep, waar wij als club lid van zijn, opnieuw
ingeschakeld. De vorige twee keren heeft hij mij ook geweldig geholpen, met
succes. Beide bonnen werden vernietigd. Maar niet zomaar, uiteraard. Via de
contacten van Nico in de gemeenteraad werden er vragen gesteld en heeft
uiteindelijk de wethouder ingegrepen.
De eerste keer kreeg ik van de controlerende instantie een beslissing met de
volgende tekst:

Dat was in 2014, De beslissing over mijn bezwaar tegen de naheffing van
december 2016, die ik in februari van dit jaar ontving, luidde onder meer:

Wat voor mij bewijst dat zij ook aan de foto niet kunnen zien waar mijn motor
precies heeft gestaan. Volgens hen voor nummer 28, terwijl ik toch echt 20
meter verderop op nummer 30 woon... Dat er van het voorval geleerd is
blijkt dus ook niets van en dezelfde fout is amper een half jaar later alweer
gemaakt.
Ditmaal stelde Nico voor om maar meteen de wethouder te benaderen, waar
ik mij graag bij aansloot. En zo kreeg de wethouder een mailtje:
“Ondanks vorige toegezegde pogingen om de medewerkers van de parkeerdienst zodanig te instrueren dat ze motorfietsen ongemoeid laten, is het
3
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nu voor de derde keer dat ze een naheffing parkeerbelasting sturen naar
de heer F. de Wit. Het betreft dezelfde motor op dezelfde plek, voor zijn
woonadres.
Uiteraard nemen wij aan dat ook deze keer de naheffing ingetrokken wordt,
maar waarom blijft dit een repeterend patroon? Motorfietsen hebben als
groep allemaal unieke kentekens zodat iedereen kan zien dat het geen auto
is. Dit geldt kennelijk niet voor parkeerdienstmedewerkers. Misschien is het
aan te bevelen om de 'herkenbare motorkentekens' als niet belastbaar aan
te merken? Het zou een hoop gedoe en verspilde tijd/energie kunnen voorkomen.”
Inmiddels heb ik digitaal bezwaar gemaakt en, in mijn eigen bewoordingen,
dezelfde vragen gesteld:
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Wordt ongetwijfeld vervolgd...

			Frans de Wit.
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Van de redactie
Poe, het is altijd weer een hele kluif om te proberen een leuk voorstukje te
schrijven. Lukt ook niet altijd maar we doen hier weer een poging, na al die
jaren zou het gesneden koek moeten zijn, zou je denken. Dit is alweer de
derde Russian Twin van 2017 die nu voor je ligt. Zo tegen het einde van de
vakantietijd zou je als je naar buiten kijkt bijna denken dat we al in de herfst
terecht gekomen zijn. Na een zinderende voorzomer is het de laatste weken
wel wat koeler geworden merk ik. Goed weer om lekker met de motoren te
prullen, dat dan weer wel. Iets minder weer om lekker rond te rijden en te
genieten van het zonnetje.
In deze twin vind je een paar voorstelrondjes van nieuwe leden, verder een
motortest van een nieuwe zijspan-fabrikant met hun eigenzinnige combinatie,
een aantal leuke wetenswaardigheden en stukjes en natuurlijk de uitnodigingen voor de laatste activiteiten van het jaar. De vlietlandenrit komt er weer
aan, het najaarsweekeinde in de buurt van s’Hertogenbosch en natuurlijk in
december is er weer de Central Classics motorbeurs in Houten waar we ook
weer van de partij zullen zijn.
Met de UDCN gaat het dit jaar nog steeds goed, het ledenaantal zit nog
steeds lichtjes in de lift en we zitten inmiddels al weer tegen de 290 leden
aan te kijken, laat het nog even doorgaan zodat ik mee ga maken dat we
eens een keer over de 300 gaan pieken, lijkt me erg leuk om dat eens te zien
gebeuren. Keep spreading the disease zal ik maar zeggen.
Met mijn motorverzameling gaat het redelijk, alles is eigenlijk wel in rijdende
staat al zijn er altijd wel wat klusjes te doen. De meesten daarvan zijn uit
te stellen tot de winterperiode dus geen belemmeringen, ik moet alleen wel
zorgen dat ik dit najaar met een Rus naar een treffen kom want dit jaar
heb ik er drie met een BMW bezocht zoals meerdere bestuursleden vreemd
gingen dit jaar. Schandalig natuurlijk en nadat we hier op geattendeerd zijn
tijdens het voorjaarsweekeinde was in de zomer iedereen zo bang dat ik op
zaterdag ineens in mijn eentje tussen al dat gespuis zat. Ruud was (met Ural
gelukkig) vrijdag wel aangekomen maar die voelde de bui zeker ook hangen
6

en besloot om op zaterdagochtend vroeg weg te sluipen.
Ach, het is volgens mij allemaal goed gekomen en het was weer een prima
weekeinde daar bij Klaas. Met het warme weer op zondagochtend was ik
wel erg blij om met de BMW te zijn, nu kon ik tenminste even snel naar huis
om in het zwembad te gaan liggen de rest van de dag.
Ik denk dat het toch met Olga, de Dnepr zal gaan worden, de M72 is dan
net gekeurd en ik wil er eigenlijk nog wel een paar zaken aan aanpassen
voor ik haar echt ga inzetten. nu beperk ik me tot ritjes van max. 50 km per
keer.
Wat mij betreft iedereen tot ziens op het najaarsweekeinde, laten we in
grote getallen opdraven om er nog een leuk feestje van te maken.
Van mij (John) ook even een kleine duit in het zakje. Helaas ben ik niet naar
het zomertreffen geweest, sorry daarvoor. Af en toe spoor ik nog niet helemaal en valt het me moeilijk zaken te ondernemen.
Had er eigenlijk wel bij willen zijn maar aan de andere kant kon ik het niet
opbrengen om alles bij elkaar te zoeken motor op de aanhanger enz enz.
Af en toe ben ik wel
ondernemend en op
het ogenblik is m’n 3e
M72 in aanbouw en
staat die al redelijk
ver in de steigers ! Ik
moet er wel bij zeggen dat bij de wat
lastiger te maken/
vervangen onderdelen ik redelijk veel
hulp van Cok krijg,
hierbij nog een keer
dank daarvoor!!
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De andere motoren hebben ook nog wel wat issues, ook daar heb ik al het
een en ander aan verholpen. Het hebben en houden van een Rus is en blijft
een behoorlijke uitdaging en je komt regelmatig “vreemde” dingen tegen.
Plotseling gaat er wat lekken terwijl er niets gebeurt is, onderdelen vervangen voor onderdelen zonder slijtage en die dan voor geen meter passen.
Het zijn waarschijnlijk allemaal zaken die bij jullie ook gebeuren en bij de
belevenis horen van het hebben van een Russische/Oekrainse motor.
Graag zou ik van jullie anekdotes en verhalen van deze orde willen hebben
om hier te publiceren (waar of niet geheel waar of een beetje overdreven is
geen bezwaar).
Ik ga proberen om er met het najaarstreffen bij te zijn en hoop dat er heel
wat leden aanwezig zijn om het laatste treffen van dit jaar luister bij te zetten

			John en Benno
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Tegen Europese motor APK
Gooi-en Eemlander d.d. 7 juli 2017
Rubriek :

Weg en wiel

Tegen Europese motor APK
Minister Melanie Schultz heeft de Europese Commissie laten weten dat
Nederland volhardt in het standpunt dat een apk voor motoren niet nodig is.
De Motorrijders Actie Groep (MAG) is blij dat de minister voet bij stuk houdt.
In 2014 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid ingestemd met
een voorstel van de Europese Commissie over periodieke technische keuringen voor motorvoertuigen. In de voorgestelde richtlijn werd opgenomen dat
lidstaten geen apk voor motorfietsen hoeven in te voeren indien voldoende
maatregelen worden genomen om de veiligheid van motorrijders te verbeteren en dat is volgens de minister in Nederland het geval.
Volgens de AG zal een apk voor motoren de verkeersveiligheid niet verbeteren, maar motorrijders alleen op kosten jagen.
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Beste Lezer

door: Guido ter Horst
Zojuist lid geworden en kreeg gelijk met het eerste clubblad een uitnodiging
om mijzelf voor te stellen. Een half A4-tje. Hm; er valt veel te vertellen als je
in de wondere wereld van Dneprs en Urals terechtkomt. Toch inmiddels meer
dan 20 jaar geleden al eens lid geweest en ten tijde bezitter van een Ural
650. Type weet ik niet meer maar het was in de periode van de 1e Irak
oorlog.
De zijspan moest in Desert Storm kleuren en de enige ruimte voor de verfklus was de woonkamer. Niet elk project is een traject waar het hele gezin
enthousiast over is maar het resultaat was spectaculair. Span heeft gediend
als klimrek voor de kinderen, en taxi om bier en chinees te halen. Tijdens een
alcoholische versnapering is de handelswaarde bepaald op een handgemaakte elektrische contrabas. De eerste van Nederland werd mij bezworen
en zo beëindigde mijn relatie met deze Russin abrupt.
Later vernomen dat de motor weer geruild was tegen een voordeur en nu in
het bezit zou moeten zijn van een zekere Maarten. Wellicht ook een clublid.
Ben benieuwd.
De afgelopen jaren met een schuin oog naar een Dnepr gekeken van de
buurman welke al weer 17 jaar stilstond en waar de motorgroep steeds somberder over werd. En tsja; waar relaties wel eens eindigen zit men tevens met
wat overtollig materiaal. Bod gedaan en tot mijn stomme verbazing ineens
weer een motor erbij.
Een K750 en volgens het kenteken uit 1952. Dat laatste betwijfel ik maar
hou me te goede. Begin net wat in te lezen en begrijp dat er nogal wat kan
variëren. Ik zie tevens Chinese tekens op het blok en vermoed een harttransplantatie. Voor de rest ziet de motor er bijna als nieuw uit.
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Net als het eerste slokje bier begon ik aan de eerste start. In ons hart hoop
je allemaal tegen beter weten in dat je gewoon een perfecte motor hebt
die het ook natuurlijk gewoon doet. Niet dus maar wel na een uur nadat ik
bemerkte dat de condensator sluiting maakte. Hoe blij kan men zijn.
En nu? Klein stukje gereden en volgens mij laad de accu niet bij. Lampje op
koplamp gaat niet uit en ik merk ook dat ik achter loop met het kunnen berederen van Dnepr problemen. Versnellingsbak schakelt niet terug vanuit de 4
en ik heb al visioenen van revisies. We komen er wel.
Mijn zoon heeft net zijn rijbewijs gehaald en natuurlijk dol enthousiast over de
motor. Hier mag hij ook op rijden! Dit had ik mij niet gerealiseerd en direct
nog meer visioenen. Hm. Hij begon tevens over de London-Mongol rally.
Waarom niet meedoen. Meedoen? Kijk eens op youtube wat dat inhoud en
je begrijpt dat mijn beeldvorming over een stukje rijden enigszins aangetast
is. In al zijn enthousiasme heeft mijn zoon de organisatie aangeschreven en
gevraagd of er een uitzondering voor deze motor gemaakt kon worden. Er is
namelijk een maximum van 125cc. En wat denk je? Help!
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Ik ben nu dus bijna dagelijks aan het praktiseren of dit ook echt een haalbare kaart is en wat de motor moet ondergaan om geschikt te krijgen voor
deze trip. Ik hoop van harte op tips and tricks vanuit jullie kant. 6v of ombouwen naar 12v? PZ-24 carburator laten zitten of maar de meer gangbare
PZ-28? Wat neem je mee aan reserve? Startmotor een luxe of noodzaak als
je met 40 graden de boel moet aantrappen.
De lijst met twijfels is lang en tot nu toe verwacht ik niet verder te komen dan
de ANWB pechhulp.
O ja, ik zou me nog voorstellen. Ik ben Guido ter Horst, inmiddels al weer 53
en woon in Lage Zwaluwe. Getrouwd en 2 kinderen. Net verhuisd en bezit nu
een grote schuur waar een ieder met pech welkom is. Ook zonder pech is er
altijd koffie.
Tot ziens.

Guido
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DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2016 – NIJMEGEN
Tekst: Peter Knol
Foto’s: Peter Knol en Dennis Vloedmans fotografie, Nijmegen

Een jaar of vijf geleden ergerde ene Mark Hawwa zich er steeds meer aan
dat hij in de media grotendeels negatieve verhalen over motoren en motorrijders zag. Een publiciteitsfoto van de televisieserie Mad Men met hoofdrolspeler Don Draper in net pak op een klassieke motor was vervolgens zijn
inspiratie om in zijn woonplaats Sydney een tochtje te organiseren voor zijn
vrienden. Een ritje in net pak, en op een passende, speciale motorfiets.
De publiciteit die dat genereerde bracht hem ertoe om het
groter aan te pakken en er een
goed doel aan te verbinden. Het
jaar er op reden al duizenden
mensen in verschillende steden
mee om geld bijeen te brengen
voor onderzoek naar prostaatkanker. Ondertussen is het een
jaarlijks, wereldwijd evenement
geworden dat miljoenen per jaar
bij elkaar brengt.
Editie 2016 laat een verbreding
zien van de goede doelen: naar
aanleiding van de dood van een
actieve mede organisator die
leed aan een depressie gaat nu
een deel van het geld naar het
voorkomen van zelfmoord onder
mannen. Het grappige is dat op
de website van de organisatie
te vinden is dat het niet gaat
om zoveel mogelijk deelnemers,
maar om de juiste deelnemers…
13
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Het is wel de bedoeling dat je op iets speciaals verschijnt, het liefst een klassieke caféracer, jaren ’50 scooter of zelfgebouwde/verbouwde creatie. Zijspannen zijn ook gewenst. Een zelfgebouwde combinatie met klassieke inslag
als de Dnepr Guzzi leek me dus zeer gepast. Daar hoort dan een jethelm bij,
liefst met Climax motorbril (check), en een net pak. De ware puristen gaan
voor een op maat
gemaakt tweed
pak met vest en
zijden das, gecomplementeerd met
pijp of sigaar.
Ook gezichtsbeharing in de
vorm van goed
verzorgde snorren en of (bakken)
baarden passen in
het plaatje.
Gelukkig wordt dit allemaal met een vette knipoog bekeken, al waren er ook
in Nijmegen zat die alle vereisten netjes konden afvinken. Ik nam mijn enige
pak mee, een keurig linnen zomerpak met zwart overhemd. Prima passend bij
de creme spatborden en binnenbekleding van het zijspan. Echt wel.
Door de korte voorbereiding (ik schreef me pas in drie dagen voor de rit)
lukte het niet om een passagier te vinden voor in het bakkie. Vriendin lief
vond het een leuk idee maar had andere plannen.
Dat loste zich vanzelf op: bij het verzamelen voor de rit riep een heer van
de organisatie direct: “Oh, niemand in het span? Mag onze fotograaf mee?”
Natuurlijk!
Na omkleden, een kopje koffie en een welkomstwoord vertrokken we met
ongeveer 120 motoren voor een kort ritje door de omgeving , eindigend op
de grote markt van Nijmegen. Op koopzondag… daar was er een uurtje
14

tijd om met elkaar en het winkelpubliek kennis te maken en natuurlijk om de
motoren eens beter te bekijken. Grappig genoeg waren er inderdaad vrijwel
geen standaard motoren. Geen enkele sportmotor met volle kuip, zelfs geen
enkele BMW GS !! Wel veel Harley’s waarvan in ieder geval het uitlaatsysteem gemodificeerd was (jammer) en veel Triumphs, misschien omdat dit merk
één van de hoofdsponsors van het evenement is.
Meerdere fraaie caféracers en een aantal “boutique bikes” ; door gespecialiseerde custombouwers gemaakte specials. Ach ja, niet iedereen kan er
zelf eentje bouwen. Ook de kleding en de rest van de outfits kon hier beter
bekeken worden: voor de hipstercultuur was dit een feestdag!
Leuk om te zien dat veel mannen het ook leuk vinden om zich eens flink op te
doffen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ergens op een website
gerelateerd aan dit evenement las ik een mooie spreuk voor op een tegeltje:
Een man in een goed zittend pak is voor een vrouw wat een vrouw in mooie
15
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lingerie is voor een man. Zo. Vrouwen in lingerie waren er niet te zien, alhoewel, misschien zat het onder de fraaie zomerjurken met bloemetjes of de
stoere paardrijbroeken en blazers.
Eén van de leuke dames in bloemetjesjurk vond de Dnepr Guzzi zo mooi
dat ze wel met me wilde poseren voor de foto… kennelijk zat mijn pak als
gegoten…

Het winkelend publiek was al gauw van de schrik bekomen en mengde zich
ook tussen de motoren en de gentlemen. Zo hier en daar werd er even uitgelegd wat de onderliggende bedoeling was, maar vooral werd er gewerkt
aan het oppoetsen van het imago van ons motorrijders.
Bij vertrek van de tussenstop werd dat direct weer teniet gedaan door de
Harley rijders die zo veel mogelijk volgas sprintjes in de winkelstraat probeerden te trekken. Not very gentlemanlike.
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De finish was bij een typische hipster pleisterplaats, een winkel met de juiste
mode, de juiste lederen accessoires, handgerolde sigaren, broodjes pulled
pork en de juiste speciale hot sauce. Er werd nog gesproken, een dankwoord
van de plaatselijke organisatie, en er werd de hoop uitgesproken dat we volgend jaar weer mee zouden doen. Voor mij is dat zeker het voornemen. Misschien komende winter de Caféracer maar weer eens wat aandacht geven?
Of toch weer met de combinatie? We zullen zien.
Ook interesse om mee te doen, of om een deelnemer en dus het goede doel
met een donatie te steunen? Kijk eens op www.gentlemansride.com voor de
verschillende startplaatsen en de datum: de zondag van het laatste weekend van september.
Misschien tot dan:

Peter Knol
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Vlietlanderit 2017
zaterdag 2 september

Al een aantal jaren vaste prik
op de evenementenkalender.
Op de eerste zaterdag van
september wordt de Vlietlanderit verreden. Maar wat is
de Vlietlanderit ook al weer
precies ???
Er was eens….. een aantal motorvrienden in Voorschoten. Eén van hen had
een familielid met een verstandelijke beperking. Zij woonde in Huize Vlietlande, dat is een gezinsvervangend tehuis (GVT) in Voorschoten.
De vrienden besloten samen met een aantal van de bewoners een dagje op
pad te gaan met de motoren.
Het “dagje” groeide uit tot een jaarlijks terugkerend evenement. Het aantal
deelnemers groeide gestaag; de begeleiding werd overgenomen door de
politie en leden van het Motor Begeleidings Team; Huize Vlietlande werd
Gemiva SVG; de organisatie van de rit werd overgenomen van de Grey
Falcons door de UDCN…. Veel dingen zijn veranderd, maar één ding is altijd
gebleven: het enorme enthousiasme van alle rijders, vrijwilligers en – niet te
vergeten – de bewoners van het GVT.
Ook dit jaar wordt er weer reikhalzend uitgekeken naar de inmiddels 27e
editie van de “motordag”.
Zou je het leuk vinden om een keer mee te rijden met deze prachtige rit? Of
wil je wat meer informatie?
Neem dan contact op met Sandra Korpershoek of Arthur Kouwenhoven.
E-mailadres: vlietlanderit@yahoo.com
of via penningmeester@udcn.nl
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Central Classics beurs 16 en 17
december
opnieuw 10.000 m2

Door de grote belangstelling van
bezoekers en standhouders uit binnen- en
buitenland krijgt de, inmiddels vijfde,
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 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 van tevoren je bestelling naar
clubwinkel@udcn.nl.
Het bestelformulier vind je op www.udcn.nl/clubwinkel/bestellen/Bestelformulier.doc.
Vermeld op de bestelling dat je het op de beurs wilt af halen.
De beurs wordt op 16 en 17 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.
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Central Classics UDCN

motoren en liefhebbers gevraagd
Einde van het jaar is het weer zover. De UDCN gaat weer op de Central
Classics beurs staan in Houten om onze Oostblok motoren te promoten. Ook
dit jaar staan we weer samen met Rolpa op de stand in Houten. Nu hebben
we de laatste jaren al heel wat verschillende motoren op de stand gehad om
ons merk beter te promoten.
Van de bijna originele Dnepr MT-16 tot de met BMW blok verbeterde versie
van Evert, de bijna standaard Ural met mooie moderne details van Rob, de
mooie zijklepper solomotoren van John, de MT-11 van Frank en natuurlijk de
Ural van Gerrit (met veel authentieke details :) ), ze hebben er gestaan.
Ook dit jaar zijn we natuurlijk op zoek naar een paar leuke motoren om op
de stand te plaatsen. We zeggen altijd dat alle Russen origineel zijn, je vindt
geen twee dezelfde, laat ons dat nu maar weer eens bewijzen.
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Heb je iets leuk, aparts of vind je het gewoon leuk om jouw motor ook op de
stand te plaatsen neem dan contact met me op via mail of telefoon zodat we
e.e.a. kunnen afstemmen.
Wat is er nodig:
•
•

•

De opoffering om je geliefde Rus minimaal 1 dag maar liever allebei te
missen om hem/haar te showen op de clubstand.
Het liefst ook je eigen aanwezigheid natuurlijk om tegen iedereen vol
vuur te vertellen over je motorfiets, hoe betrouwbaar hij is, hoe hard hij
kan etc… Je moet hem per slot van rekening toch brengen en halen, kun
je net zo goed lekker de hele dag blijven.
Zin om met jan en alleman te praten over je motor en uit te leggen
waarom deze nu net zo speciaal is.

Wat krijg je ervoor terug:
Onze dank natuurlijk, een gratis dagje op de beurs (en je vrouw en kinderen
mogen ook mee, was toch al gratis) en natuurlijk eeuwige roem binnen de
club.
Ik wil e.e.a. graag zo snel mogelijk kunnen inplannen dus laat me snel wat
weten.
Contact:
Benno@udcn.nl of 06-37529277
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MASH-test Dummies

(niet te verwarren met crashtest dummies)
door: Rolf van Heemst
Onlangs kwam er op Facebook een filmpje voorbij van Motorcentrum Zaanstad. Met deze winkel ben ik zeer bekend, omdat zij naast Enfield en Mash
dealer, ook specialist zijn op het gebied van Triumph-motoren.
Naast mijn liefde voor onze “vertrouwde” Russen, heb ik onder andere een
liefde voor Engelse motoren, met Triumph in het bijzonder (2 stuks in bezit).
Mijn andere liefde, Husqvarna, laat ik even buiten beschouwing (land van
herkomst kan volgende week zomaar weer veranderen). (toevoeging van
vrouw: de liefde voor vrouw en kind laat hij hier ook even buiten beschouwing).
In ieder geval… terug naar het Facebookfilmpje.. In het filmpje maakt Floor
(eigenaar Motorcentrum Zaanstad) reclame voor de nieuwe MASH met jawel:
EEN ZIJSPAN. Floor doet geloven dat deze fiets het einde moet zijn. Het
geheel met een mooie groene kleur, gepaste hoeveelheid chroom en een
bekend Japans 1-cilinder motorblok met MASH letters erop, die voorzien is
van injectie, ziet er inderdaad niet verkeerd uit. Mijn interesse is gewekt…
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Links en rechts hoorde ik al het één en ander over deze groene parel.. maar
alles behalve positief. “hij loopt wel lekker, maar rijd voor geen meter”..
zeiden de medewerkers die bijna het reclame bord van hun eigen baas met
de grond gelijk hadden gemaakt bij een proefrondje op het parkeerterrein.
“Dat zijn geen zijspanrijers”, dacht ik bij mezelf. Maar wie weet rijdt dat ding
echt voor geen meter… Lets find out!
Mijn ouders wonen echt om de hoek van deze zaak en ik kom daar regelmatig. Helaas rijd ik daar altijd na sluitingstijd omdat mijn Bedford veewagen
uit ’77 (die ik weer APK-waardig probeer te krijgen) elke minuut vrije tijd op
slokt. Tot ik vorige week een gaatje vond.
Vrijdag ‘s avonds hebben wij een motorclubje met een groepje vrienden
(waarvan een aantal ook wel bekend zijn bij UDCN) . Een van deze jongens
is monteur bij Motorcentrum Zaanstad. Hij vertelde mij dat de volgende ochtend een paar mannen van de Dnepr club de MASH zouden komen testen..
“O wie?!”, vroeg ik. “ uhh.. weet ik veel.. “, zei hij.. “Wedden dat het Benno
is“, dacht ik.
De volgende morgen fietste ik naar mijn ouders om een tas Engels gereedschap op te halen, omdat behalve een baco niks metrisch past op zo’n
Engelse bus. Hierbij passeerde ik de motorzaak waar de MASH met zijspan
buiten stond te glimmen. Ik had eigenlijk geen tijd, maar kon het niet laten de
combinatie even te bewonderen en me er tegenaan te bemoeien. Aard van
het beestje.
Eén van de medewerkers (ook een goede bekende) kwam naar buiten en
vroeg me wat ik er van vond. Prachtig! Zat ook wel lekker, maar verder geen
idee natuurlijk. “Ik had de contactsleutel nog niet”, zei ik. Ik kreeg de sleutel
aangereikt, 1 druk op knop en lopen als een zonnetje! Maar dat hadden
de boys al gezegd. ‘Klik’ in zijn versnelling en gaan! En verdikkie, dat rijd
eigenlijk hartstikke goed! Mooi recht uit en de remmen doen hun werk goed.
Hij stuurt wel wat zwaar, omdat MASH nog niet zo rijk is dat ze een schommelvork in het assortiment hebben. Maar als klap op de vuurpijl: wel uitgerust
met een achteruit! Ik kon er echt niks slechts van vinden.
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Floor ook blij; er werd eindelijk eens iets positiefs over de rijeigenschappen
van deze motor gezegd.
Maar ik had haast en moest nog Engels gereedschap en nog meer spul gaan
halen, dus meer dan een rondje op het parkeerterrein werd het voor mij niet.
De jongens van de winkel bedankt en gedag gezegd, klaar om op mijn fiets
te stappen… en wie komt daar aangewandeld?? BENNO (ik wist het) met
een vriend. Die gingen vandaag de combinatie eens uitvoerig testen. Dus als
u benieuwd bent hoe deze MASH met Sidecar echt rijdt, adviseer ik u Benno
zijn testverslag eens uitvoerig te lezen. Maar ik ben in ieder geval zeer
enthousiast, en kan mensen aanraden eens vrijblijvend een bakkie koffie bij
Motorcentrum Zaanstad te nuttigen (en een proefrit los te peuteren natuurlijk).

Rolf

(en een kleine toevoeging van zijn vrouw)
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MASH Family Sidecar

Beetje vreemd maar wel lekker.
Dat is een beetje het idee wat ik erbij krijg als ik voor het eerst de MASH
Family zijspancombinatie aanschouw.
Motorcentrum Zaanstad is een van de verdelers van de MASH motorfietsen.
MASH is een nieuwkomer in de markt, in 2014 gelanceerd in Frankrijk. De
naam is geïnspireerd door de 70-er jaren Amerikaanse serie MASH. De
naam doet Amerikaans aan, het ontwerp/design etc. komt uit Frankrijk, de
looks zijn Engels en de bouw vindt plaats in China, noem dat maar eens niet
multi-culti. MASH heeft zich vooral gericht op de lichte motorfietsen, het segment 125, 250 en 400 cc. om precies te zijn. Een markt waar zeker ruimte is
voor lichte, retro uitziende motorfietsen die zonder belemmering op A1 of A2
te koop zijn.
Wij, bij de UDCN, weten dat de motorwereld vele segmenten kent, de zijspanwereld is er daar een van. Of je hebt iets met zijspannen of niet, daar
begint het al. Zo zijn er de klassieke grote wielen zijspannen, waaronder
onze Russen en Chinezen behoren. Daarnaast zijn er de moderne volledig
aangepaste spannen die je eigenlijk amper nog motorfiets mag noemen qua
aanpassingen. De MASH nestelt zich in het eerste segment, de lichte, grote
wielen spannen, hij is nog uiterst betaalbaar ook. Als je geen ervaring hebt
met een zijspan maar ze wel leuk vindt dan is het best verleidelijk om er een
keer mee te gaan rijden, heel verstandig is het misschien niet. Zijspan rijden is niet iets wat vanzelf gaat, je zult er wel wat instructie en oefening bij
nodig hebben om veilig in het verkeer te bewegen met een span. Ik raad dan
ook iedere geïnteresseerde berijder aan om een instructie te volgen bij een
erkend zijspaninstructeur.
Nadat we vernomen hadden van de beschikbaarheid van de MASH Family
was Motorcentrum Zaanstad zo vriendelijk om voor een aantal uurtjes het
span beschikbaar te stellen. Mark, een vriend van me met zijspanervaring, en
ikzelf, waren dan ook op zaterdagochtend afgereisd naar Zaandam om de
MASH eens te gaan beproeven.
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Bij aankomst lopen we eerst tegen Rolf aan, zonder groene Ural dit keer, hij
is me net voor. Blijkbaar is hij als goede bekende van MotorCentrum Zaanstad al langer op de hoogte en hij wou ook wel eens een klein rondje maken.
Goed bevonden volgens hem en we zijn benieuwd. Na de kennismaken met
Herry, onder het genot van een kop koffie, hebben we het over de motor en
de reden waarom hij ze in het assortiment opneemt. Motorcentrum Zaanstad
is een combinatiebedrijf met naast auto's ook een uitgebreide motorafdeling waarin hij merken als Triumph, Royal Enfield en Mash voert. Alle drie
eigenzinnige merken met een liefhebberspubliek en een boel charme. Buiten
staat naast de MASH een erg mooie Thruxton te blinken die ik ook best mee
naar huis wil meenemen en binnen staan een aantal Triumphs en Royal Enfield
motoren die er zeker zijn mogen.
Motorcentrum Zaanstad voert het merk MASH pas een jaar in het assortiment maar zien er wel mogelijkheden in, ik kan je alvast verklappen, wij ook.
Na de koffie wordt het tijd om te gaan bandentrappen en rijden. De MASH
Family is klein en zeker in de zijspanbak moet je niet te lang of groot zijn
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anders past het niet. Op de motor kan ik met mijn 1.95 nog prima een goede
zit vinden, dat is geen probleem al merk je wel dat de motor compact is,
met zijn 230 kg totaalgewicht is het een lichtgewicht natuurlijk. Tijd voor de
proefrit maar eerst ....
De techniek
Ja, de techniek. Waar praten we helemaal over. Het blok is een 1-cilinder
400 cc met ergens in het verleden wat Honda familie. Het blok is voorzien
van injectie en katalysatoren in de uitlaatbochten, voldoet aan Euro-4 norm
en klinkt goed. Het blokje roffelt lekker bij het optrekken en is aangenaam
rustig tijdens het rijden. Ver doortrekken in de toeren heeft weinig zin. Tussen
de 2500 en 5500 toeren is het meeste te beleven. Boven de 6000 toerendoortrekken heeft weinig zin, meer herrie maar weinig extra prestaties. Het
blok is wel redelijk soepel. Vanaf 40 km/u kun je in de hoogste versnelling
blijven, ook met de twee testers aan boord. De motor is natuurlijk elektrisch
gestart.
De versnellingsbak is soepel dat wel maar ook gevoelloos. Je merkt pas dat
je in de goede versnelling zit na het opkomen van de koppeling, niet erg
want hij schakelt wel altijd goed. Leuk is dat deze motor ook over een achteruitversnelling beschikt en wel een vrij gemakkelijk te bedienen exemplaar.
Met lopende motor de bak in zijn 1 zetten, de knop aan het stuur uittrekken
en nog een keer schakelen en
je zit in zijn achteruit. Rustig
de koppeling laten opkomen
en net zoals wij gewend zijn
met veel Russen kun je dan
prima achteruitrijden. Erg
gemakkelijk en een luxe die
zelfs veel van de moderne
dure spannen niet hebben.
Sta je daar te leuren met
meer dan 400 kg dood
gewicht tegen een helling op.
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Het rijwielgedeelte is een simpel buizenframe waar het zijspan met een nette
vierpunts bevestiging aan is gehangen. De constructie ziet er degelijk genoeg
uit en zeker met zo’n lichte combi moet dit voldoen. De eindoverbrenging
gaat, via een rechthoekige achterbrug, met een traditionele kettingoverbrenging. De motor is achter voorzien van een stereodemper en het span
heeft een bijna liggende schokdemper die groot genoeg is zo te zien. In zijn
geheel is de vering wel aan de slappe kant voor een zijspan, als solo zal het
vast prima gaan maar voor een zijspan mag de voorkant en zijkant wel ietsje
stugger op de poten staan. Dat is eenvoudig oplosbaar dus niet echt een
probleem vind ik. Ons testgewicht zal ook zeker niet bij dragen daaraan
want samen zitten we denk ik al vrij aardig tegen het maximale laadgewicht
van de combi aan. Eerlijkheid gebiedt nog te zeggen dat we niet eens gekeken hebben of de zijspandemper verstelbaar is.

28

Alle drie de wielen zijn voorzien van
ronde motorbanden en geen aangepaste
vierkante profielbanden. Zijspanwiel en
voorwiel zijn identiek en lijken uitwisselbaar, hoogstens de kilometerteller sensor
overzetten. Achterwiel heeft een iets kleinere schijf en een breder wiel. Alle wielen
zijn voorzien van schijfremmen. De voorste
schijf wordt via het handvat bediend en
de achterrem en zijspan rem zijn gecombineerd. De remmen voldoen prima voor
deze combinatie. Het remmetje van het
zijspan is wel erg iel en door de gekozen
constructie draagt de remschoen maar
op een klein deel van de schijf, het werkt
voldoende maar ik zou het zelf aanpassen denk ik.
Plaatwerk, chroom en afwerking van de
motor zijn gewoon netjes. Al het plaatwerk is metaal en geen kunststof en dat
is wel prettig vind ik zelf. Je kunt wel zien
dat de motor ook als solo te koop is ,de
linker voetsteun verraadt de bevestigingsmogelijkheden voor een zijstandaard.
Electrische uitrusting is beperkt maar alles
wat erop moet zitten zit erop, verlichting,
claxon, richtingaanwijzers, remlichten
en signaallampjes, ze zijn er allemaal,
(alhoewel die signaallampjes wel een
beetje slecht aflezen in de volle zon maar
daar hebben veel motoren last van). De
uitrusting is allemaal erg simpel gehouden
maar voldoet prima voor het doel.
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Weer eens handvatten waar je geen handleiding voor nodig hebt om alle
knoppen te snappen.
Het zijspan
De zijspanbak is van kunststof
(glasvezel zo te zien) en heeft
een grappige eivorm. Het is
wel een compacte bak. Met
de verstelbare ruime stoel erin
(die trouwens ook nog eens
prettig zit) moet je niet te lang
zijn anders passen de benen
niet meer in de bak. Mark lukt
het nog net maar ik was al
blij dat ik überhaupt een zitje kon vinden. Voor de stoel staat een flinke ruit
die je heel aardig uit de wind houdt. Aan de randen van de bak zitten twee
armleuningen, je kunt natuurlijk ook je arm op het spatbord leggen.
Het bakje is ook voorzien van
een heupgordel. Standaard
aanwezig en alhoewel niet
verplicht wel een prettige toevoeging aan de uitrusting. De
meningen erover zijn verdeeld,
is het nu veiliger of onveiliger
met iemand in de gordels in
bak, maar die keuze laat ik
aan de rijders over.
Aan de achterkant van het
bakje zit een kofferbakje, leuk
om een flinke tas of wat kleine boodschappen kwijt te raken maar die kratten
bier gaan het niet worden, die gaan er niet langs in ieder geval.
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Achterin ligt ook nog een beetje boordgereedschap als uitrusting maar veel
is dat niet, zal wel niet nodig zijn met zo'n betrouwbaar exemplaar. De hele
bak, inclusief de kofferbak is bekleed, dat is dan ook netjes om te zien.
Rijden
Buitengekomen met de sleutels voor de motor maken we eerst een rondje om
de motor om hem eens goed te bekijken, we zijn het erover eens dat het een
leuk uitziende combinatie is, wel klein en compact, dat wel. Mark kruipt in
de bak en ik gooi mijn regenspullen in de kofferbak waarna het rijden kan
beginnen. Starten gaat vanzelf natuurlijk. Contact aan, metertjes doen een
self-check en de motor start direct. Het blokje gaat meteen hard van start
door stationair met dik 2000 toeren te staan draaien maar dat is vast de kou
die eraf moet, na korte tijd zakt het toerental en kunnen we gaan rijden.
Spiegels afgesteld, de motor van de handrem (op de rem handle zit een
clip die als handrem dient) en rustig optrekkend maken we een paar rondjes
over de parkeerplaats. Wat direct opvalt is dat bij lage snelheid het sturen
behoorlijk zwaar lijkt te gaan. Kijken hoe dat direct gaat op de weg.
Met iets meer gang gaan we de parking af en richting Zaanstad en Beverwijk de stad uit gevlucht. Na de eerste kilometers is al duidelijk dat het span
een stabiele basis vormt.
Het rijdt prettig en gemakkelijk mee met het verkeer
en de motor roffelt een
leuk stukje mee. Ja, je moet
wel een beetje toeren erin
houden maar dan loopt de
motor goed.
Ik ben de rit begonnen met
de stuurdemper op zijn
slapste stand. De motor
heeft hem volgens mij ook
niet echt nodig, ik merk niet
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veel kopschudden of rare bewegingen alleen als Mark gaat zitten springen
in de bak voel ik de slingeringen in het stuur. Demper twee klikjes dicht rijdt
verder prima. Remmen zijn voldoende merk ik als je ze tenminste allebei
tegelijk gebruikt. Wat steviger remmen voor resulteert als snel in een onderin
duikende voorvork. Die veer zou wat stugger mogen wat mij betreft, geldt
ook een beetje voor de bak. Die is ook wel soepel geveerd vinden we maar
het gaat prima, de vering slaat niet door.
Zodra er een beetje gang in zit stuurt de motor trouwens prima, het zware
sturen is alleen bij langzaam rijden opvallend. De voorvork is stijf genoeg, er
is geen torsie zichtbaar vanuit de bak. Met een gangetje van rond de 80 km.
loopt het span prima, je hebt dan nog wat over en de motor reageert goed.
In de buurt van het pontje Spaarndam-Assendelft gaan we de binnenlanden
in langs Buitenhuizen richting Assendelft. Hier komt de motor nog beter tot zijn
recht. Op de kleine smalle weggetjes kunnen we rustig in de hoogste versnelling blijven rijden en door tokkelen. Af en toe wat remmen en sturen en prima
berijdbaar span tot dusver.
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Ergens bij Assendelft richting Heemskerk stoppen we het span even om een
paar plaatjes te maken. Het is een fotogeniek ding, dat wel. Ziet er mooi
klassiek uit zo tussen de weilanden met een Hollands vergezicht op de achtergrond. Wolkjes tegen een blauwe lucht, koeien in de wei, slootjes en de
MASH Family op de plaats waar hij thuishoort, de kleine wegen.
Hier besluiten we ook te ruilen en ga ik als bijrijder verder. Na wat gewurm
in de bak om in de zetel te komen zit ik met gekruiste benen toch nog verrassend comfortabel in de bak. Mark rijdt verder en ook hij is in no-time gewend
aan het span. Is toch wel een allemansvriend deze motor. Rustig pruttelend
door de polder over een mooie bochtige dijk komen we uiteindelijk weer bij
het pontje aan waar we besluiten een ijsje te eten en de motor te parkeren
om de mensen eromheen eens te peilen. Bekijks trek je met een span altijd,
dat weten wij als zijspanrijders natuurlijk wel en dat is nu niet anders. Geregeld een zwaaibeweging naar kinderen in auto’s en gewoon fijn mee toeren
met het verkeer.
De meeste mensen vinden het een sympathiek ogende verschijning en vragen zich af wat het nu eigenlijk is. Als we na korte tijd weer wegrijden en
ik de motor achteruit het parkeervak uit haal word verbaasd gereageerd.
Ja, daar heb je geen auto of heel duur span voor nodig om gemakkelijk
achteruit te komen. Het laatste stuk terug gebruik ik om het span even wat
meer te beproeven, stevig doortrekken om te kijken of het zin heeft, nu dat is
beperkt.
Met twee man erin is 90 wel de comfortabele top, voor de wind en lichtere
berijders zal er wel wat meer inzitten maar met ons is dit het wel, doortrekken boven de 6500 toeren heeft weinig zin. Als ik besluit om een rotonde
eens niet gewoon te nemen maar anderhalve ronde te maken dan merk je
dat het stevig wringen aan het stuur wordt. Een stuggere zijspanveer zou hier
zeker wat helpen. Het laatste stukje rijden we nog even over de Hembrug
waar we ook nog een stuk gravel en slechtere weg kunnen vinden, het span
slikt het allemaal prima. We weten genoeg en besluiten de Family maar
weer thuis te brengen.
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Conclusie
De MASH Family is een
licht, handelbaar zijspan dat voor niet al te
grote mensen een prima
vervoermiddel kan zijn
voor erbij. Weekend
ritjes binnendoor, boodschappen doen, met de
hond of kinderen op
stap, met een gangetje van 80-90 km over
binnenweggetjes rijden
is heerlijk met deze
combinatie. De motor is
sterk genoeg daarvoor
en klinkt lekker bij het
uit de bochten optrekken. Remmen voldoen prima in het dagelijks verkeer. Als
je de snelweg op wilt om even naar Zuid Frankrijk te blazen moet je deze
niet hebben.
Ik ben overtuigd, ondanks de beperkte afmetingen is het een combinatie
waar je erg veel plezier mee kunt beleven. De doelgroep moet zich wel
goed realiseren wat het is. Een lichte betaalbare combinatie, prijsindicatie €
10.494,- , met een eigenzinnig uiterlijk, klassieke details en helemaal nieuw.
Waar vind je dat voor dit bedrag. En dan durven ze er ook nog twee jaar
garantie op te geven!
Meer informatie:
Motorcentrum Zaanstad
Symon Spiersweg 1
1506 RZ Zaandam
tel. 075 614 11 11
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Even voorstellen
door: Henk Wullink

Mijn naam is Henk Wullink, 59 jaar, getrouwd met Diana we hebben één
zoon, Lars.
Ik werk als allround monteur bij een fabriek die betonwanden en -vloeren
produceert. Ik ben begonnen als elektrotechnicus, daarna hoofd TD. Na een
aantal hartinfarcten werd het tijd voor een stap terug en ben nu al weer
zeven jaar monteur.
Mijn motorverleden
Mijn motor-carrière begon op mijn 18e
verjaardag, op een Honda CB125. Drie
maanden rondrijden met een oefenvergunning en daarna een succesvol rijexamen. Nog wat doorgereden op de 125
en even later ingeruild voor een Honda
CB 500 Four. Dat ging mooi, het ging
niet hard genoeg en uiteindelijk was dat
het einde van de 500. Diana wou dat ik
stopte met die gevaarlijke motoren. Goed,
dan maar een Yamaha FS1. Die gaat niet
zo hard. Eerst niet tenminste, later wel, met
een resonantiedemper de teller uit. Ik heb
hem uiteindelijk op het politiebureau achter moeten laten. Dan toch maar weer een
motor, weer een Honda, deze keer een
CB 350 Four. Binnen een jaar kwam ik er
al weer achter de gashandel maar twee
standen had, stationair en vol gas. Voor
mijn eigen gezondheid en de veiligheid
van anderen heb ik hem toen verkocht.
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Daarna volgde een lange periode met burgerman autootjes tot ik op een
dag in 2003 in Klijndijk (provincie Drenthe) een oude motor te koop zag
staan, dit bleek een 73er Jawa Californian te zijn. Wat een lelijk ding,
die moest ik hebben! Na wat aanloopmoeilijkheden had ik een ontzettend
betrouwbare motorfiets gekregen, vooral door de in eind 2014 gemonteerde
Vape magneetontsteking. Vorig jaar tussen de 10 en 15 duizend kilometer
gereden. Dit is een schatting omdat de kilometerteller stuk is. Al die tijd geen
misse slag gehad met die tweetakt. Met zo’n oude motor leer je rustig rijden
en ik had intussen al een andere rijstijl gekregen.
Maar na 14 jaar Californian was ik wel toe aan een andere uitdaging.
De “Rus”
Ik zat al stiekem een paar jaar naar een Rus met een zijspan te kijken. Maar
wanneer het woord zijspan viel in de huiskamer werd de sfeer wat kil.
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Zo’n gevaarlijk ding komt het huis niet in! Totdat we een keer naar Genemuiden gingen, daar stonden een paar oude motoren, even kijken, meer niet.
Daar zag ik een Dnepr met zijspan staan, met de kwast legergroen geschilderd. Een “brute machine” volgens de verkoper. Een week later de koop
gesloten en het ding op een aanhanger opgehaald. Het leek mij niet verstandig hem zonder enige zijspan ervaring naar huis te rijden. En dat bleek! Thuis
voorzichtig een beetje rond rijden. Het voelt alsof je op een tuinhekje zit die
iemand plotseling open gooit, maar het begint te wennen. De eerste “grote”
ritten werden al gauw gemaakt. Rechtuit rijden is nu al gewoon, de linkerbocht gaat lekker, maar de bocht naar rechts. . . . die blijf ik de eerste tijd
met de nodige voorzichtigheid ingaan.
Technisch moet ik nog het een en ander controleren en bijwerken, hoewel ik
wel positief ben. De meeste bouten zitten vast met kopervet en alle vloeistoffen zijn op niveau. De vorige eigenaar heeft er wel zijn best op gedaan lijkt
het. Hij start goed en dat geeft goede hoop op de betrouwbaarheid. De tijd
zal het leren.
Het zijspanrijden is een heel andere tak van sport, maar na “al wel 1000
km” gereden te hebben durf ik wel te zeggen dat ik spijt heb, spijt niet veel
eerder een zijspan te hebben gekocht. Wellicht ontmoeten we elkaar wel
eens bij een treffen of toertocht.
O ja, èn direct lid geworden van de UDCN èn Diana heeft intussen al een
paar keer meegereden in de zijspan.

Henk
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Motocrypto Twin nr. 109
Hallo puzzelaars, hier zijn we weer met een
nieuwe uitdaging, maar eerst de oplossing van
de vorige keer. Helaas moeten wij constateren dat er van de vorige opgave geen goede
oplossingen zijn ontvangen.
Onze vaste inzender Dolf Kok had het op één na goed. Geen brengers,
maar zijkleppers dus.
Maar desalniettemin niet getreurd, dit had het moeten zijn.
Texelseboot, Zijkleppers, Slakkengang, Verkeershufters, Fileleed, Linksrijders, Tankpas, Puzzelrit, Euro loodvrij, Zijspanpassagier.
Nieuwe opgave
1.Hier komen de oudjes bijeen.				
.e.e.a.e…e..e.
2.Opdit kantoor wordt je beroofd.			
.o..e..a..
3.Familie van de klapsigaar.				
..a…j.
4.Uitgesproken obstakel.					..aa..aa.
5.Scheiding der wegen.					.i..e..e..
6.Verzekerd op deze rotonde.				
..a.e…a.
7.Dezeplaats staat garant.				A.e..oo..
8.Deze tocht wordt gesteund door een supermarkt.
.u..o.u.
9.Die groene motor stelt niets voor.			
.e.o
10.Roestvast metaal met een luchtje.			
.i..a..e…aa.
Zoals gewoonlijk kun je je oplossing sturen naar:
Luijt.postma@gmail.com
Succes!
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Zomertreffen 2017
Een kleine impressie
door: Luijt Postma

Die vrijdagochtend reed ik naar Uithoorn, omdat “we” hadden afgesproken
om van daaruit naar het treffen in Heerhugowaard te rijden. Omdat ik redelijk op tijd van huis vertrok, had ik nog even tijd om bij een kennis in Kortenhoef langs te gaan om een bakkie koffie te doen, het adres van mijn kennis
lag toch op de route. De motor had ik in Huizen al afgetankt, zodoende was
er voldoende brandstof aan boord om deze tocht te kunnen volbrengen. Het
was niet druk op de N 201, waardoor ik lekker door kon rijden en ruim voor
het tijdstip van onze afspraak arriveerde. Het weer was prima en we genoten van een kopje koffie in de ochtendzon in afwachting van dat een
mede-clublid ook zou arriveren, wat gebeurde.
Na nog wat geleuterd te hebben, konden we de rit aanvaarden. Het leek
ons een goed idee om binnendoor, via IJmuiden, naar het kampterrein te
rijden, wat wij dan ook deden. In IJmuiden aangekomen konden we de vistent
uiteraard niet links laten liggen en gingen wij ons daar te buiten aan het
heerlijke zeebanket. Terug lopende naar onze vervoermiddelen werden wij
aangesproken door een man die wat over de motoren vroeg. Deze persoon
vertelde zelf ooit een Norton hebben bereden en zich daarna te hebben
gespecialiseerd in de verkoop van gereedschappen. Hij troonde ons mee
naar zijn auto met een Duits kenteken en opende het achterportier. Op de
achterbank zagen wij, lag een stapel koffers met gereedschapsets.
Kennelijk zag de man ons als potentiële klanten, die wel wat handige zaken
konden gebruiken. Omdat wij geen belangstelling voor zijn waren toonde
bood hij de koffers gratis en de voor niets aan, wat ons toch wat vreemd
voor kwam. Wij wensten hem succes met zijn handel en startten de motoren
om nog even op het havenhoofd te kijken en een fotootje te schieten bij de
boot naar New Castle. Van af daar zetten wij onze reis voort over het sluizencomplex en reden door het zonovergoten landschap naar het treffenterrein, waar we in de namiddag aankwamen.
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Op het terrein werden we hartelijk verwelkomt door onze gastheer en de
mensen die reeds hun tentjes hadden opgezet. Ook wij zochten een stekje en
kozen een plek langs het aldaar aanwezige water, langs een kassencomplex.
Na het opzetten van de tenten was het natuurlijk tijd voor een biertje, wat wij
uiteraard dronken. De aanpalende sloot was uitstekend geschikt om enkele
sixpacks in koud te leggen.
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Omdat één van ons ruime ervaring had in het, in het water koud bewaren
van bier, werd dit werkje graag aan hem overgelaten. Na een biertje krijgt
men trek en er werd besloten om het één en ander te bestellen om de inwendige mens van brandstof te voorzien. Ook het digitale tijdperk heeft bij
ons haar intrede gedaan en met een paar drukken op het toetsenbord van
een smartphone werden per koerier de bestelde maaltijden ter bestemde
plekke bezorgd. De bestelling zag er goed verzorgd uit en men kon zien dat
er op de verpakking niet was bezuinigd. Daarnaast was het eten goed warm
en nog smakelijk op de koop toe.
Tegen de avond werd er een vuurton op de verzamelplaats van het kampterrein ontstoken en schaarden de aanwezigen zich daar rondom, vergezeld
van al dan niet alcoholhoudende dranken en de benodigde versnaperingen.
Sommigen maakten er een late avond van en anderen zochten op tijd hun
slaapzak op. Ik zelf koos voor de laatste optie en was de volgende dag op
een aanvaardbaar tijdstip weer wakker. Wakker zijn betekent natuurlijk in
eerste instantie een potje koffie zetten en de spullen klaarzetten voor het
ontbijt. Door al het gerammel met het kommaliewant werden ook de anderen
langzaam wakker en konden de inmiddels traditionele eieren met spek worden gebakken en verorberd. Na het ontbijt, dat inmiddels door alle bezoekers was genuttigd, werd het zoetjes aan tijd voor de gezamenlijke toertocht,
die ons door het noorden van Noord-Holland en langs diverse bezienswaardigheden zou leiden.
Zoals gewoonlijk reed men de tocht volgens het betrouwbare “follow-up”
systeem. Dat houdt in dat de voorrijder bepaalt waar iemand bij kruisingen of rotronde langs de weg gaat staan, om de volgers te wijzen in welke
richting de weg moet worden vervolgd. De wegwijzer blijft staan tot de
laatste motorrijder, gekleed in een geel vestje of vlag, in zicht komt en voegt
zich in tussen de stroom van rijders voor hem. Genietend van de tocht en de
omgeving waar deze doorheen voerde, werd er halt gehouden in Medemblik, een voormalige Zuiderzee haven. Omdat men zou verwachten daar over
de viskramen te struikelen was dat minder waar. Niettemin was er voldoende
gelegenheid om de innerlijke mens te versterken met een hapje en een
glaasje fris. Een aardige bijéénkomstgheid waren de militaire manoeuvres
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van geallieerde “soldaten” en voertuigen, die een veldslag uit de Tweede
Wereldoorlog in het stadje nabootsten. Met belangstelling hebben wij de
kampementen, wapens en het materieel bekeken. Ook een praatje met een
echtpaar voorzien van een camper, was zeer amusant.
Na deze rustpauze werden de motoren weer gestart, want er stond ook een
bezoek aan het stoomgemaalmuseum van Medemblik op het programma. Bij
het stoomgemaal aangekomen, waren ook daar de soldaten weer aanwezig.
Deze maal geen geallieerden, maar Duitse soldaten, gekleed in echt lijkende
uniformen en ze spraken nog Duits ook. Gelukkig werden de Moffen snel
door de geallieerde troepen ingerekend en afgevoerd, maar dat wisten ze
heus wel hoor.
Na ons te hebben verzameld bij het stoomgemaal, werden we in twee groepen verdeeld om onder begeleiding van een gids te worden rondgeleid.
Eerst kwamen we in een ketelhuis, waar een stoker grote hoeveelheden houten planken in een oven stond te gooien om stoom in een grote ketel te genereren. Kolen worden nog slechts zelden gebruikt en alleen als het gemaal
mee moet malen bij ernstige regenval, ter ondersteuning van de aanwezige
moderne poldergemalen. Voor het laten draaien van de aanwezige machines wordt alleen nog hout gebruikt, omdat hout het milieu minder vervuilt.
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Zo vertelde dit onze gids en wij geloofden hem. Vervolgens liepen wij door
naar een grote ruimte waar diverse stoommachines en pompen stonden. Een
aanwezige machinist wees ons op de werking van een zogenaamde staande
triple expansiemachine. Hij draaide aan een wiel en de stoom die zijn collega in de stookruimte had gemaakt, vulde de cilinders van deze enorme
machine, die na enige tijd mooi rond begon te draaien. Op een gegeven
moment haalde hij een handel over en draaide de krukas plots de andere
kant uit. Dit was nodig, zo legde de man uit, omdat het een scheepsmotor
was geweest en de schroef van het schip het vaartuig achter en vooruit moest
kunnen stuwen. De machine was gebouwd in België, iets dat ons verbaasde.
In deze hal stonden ook liggende stoommachines, die werden gebruikt om
waterpompen en stroomaggregaten aan te drijven. Ook daarvan werd de
werking uitgelegd, wat ook weer heel interessant was. In een hoekje van het
gebouw stond ook een stoomketel, die voor een heimachine was gebruikt in
verband met de woningbouw in Amsterdam. Maar de machinist daarvan, zo
vertelde de gids, was in slaapgevallen en de ketel was toen ontploft en 100
meter de lucht in gegaan, van de machinist is nooit meer iets teruggevonden.
De ketel wel, want die staat met een enorm groot gat in het drie centimeter
dik ijzer te kijk in het gebouw, machinist zijn leek ons een gevaarlijk baantje
toe.
Als laatste onderdeel van deze excursie werden wij nog getrakteerd op
het laten draaien van een kleine stoomturbine. Deze werd ooit gebruikt om
elektriciteit op te wekken. Het apparaat maakte een mooi geluid, dat te
vergelijken is met het geluid van een snel draaide luchtsleutel. Wij bedankten
de gids voor al zijn uitleg en beloofden wel weer eens terug te komen, het
was een mooi, interessant en leerzaam bezoek geweest. Inmiddels was de
tijd aangebroken om richting treffenterrein te rijden. Na de nodige kilometers
door oneindig laag land te zijn gegaan, zagen wij in een dorpje een Sparsupermarkt, dat klopte inderdaad met de beschrijving op het routepapier.
Na inkopen te hebben gedaan ten behoeve van de geplande BBQ, kwamen
wij weer op het treffenterrein aan. Moe maar voldaan konden we terug
zien op een geslaagde toerrit. Na een biertje schoven we met onze eetwa43
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ren aan, om mee te doen aan
de inmiddels traditionele vleesverbranding. Onze gastheer en
dame hadden zich prima uitgesloofd met brood, salades en
sauzen. Plots en verrassend kwam
één van de deelnemers spontaan
met een grote pan overheerlijk
Spaans zuurkool gerecht op de
proppen, dat gretig aftrek vond.
Waarvoor nog mijn oprechte
dank en zeker een gebaar dat
voor herhaling vatbaar is.
Na het eten overkwam mij het
gevoel dat het nemen van de
nodige rust noodzakelijk was.
Inmiddels was het 22.30 uur
geworden en stond Klaas Vaak
aan mijn deur te kloppen, ik
heb daar aan toegegeven en ben spoedig in slaap gevallen. De volgende
dag scheen de zon vrolijk op de tent, toen ik op mijn horloge keek zag ik
dat het 07:00 uur was en dus tijd om op te staan, wat ik ook deed. Na de
koffiepot op het gas te hebben gezet en mij wat te hebben opgefrist, waren
mijn metgezellen inmiddels ook uit hun slaapzakken gekropen en konden we
overgaan tot het bakken van de overgebleven eieren en het verorberen van
de sneetjes brood.
Van het één komt het ander en was de tijd aangebroken om de tenten af te
breken en de spullen in en op de motoren te pakken. Na een ieder nog even
de hand te hebben geschud en een goede thuisreis te hebben gewenst, reden
we weg van het terrein en konden we terugkijken op een mooi evenement. In
tegenstelling tot de heenreis besloten wij om een directere weg huiswaarts
te kiezen, niet te min reden we over aardige niet te drukke wegen. Op een
gegeven moment leidde de route ons door de IJ tunnel en de binnenstad van
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Amsterdam, na een tankstop reden we enige tijd later langs de Amstel en
arriveerden we een stief kwartiertje later in Uithoorn.
Het was inmiddels “tussen de middag” geworden en ook een bakje koffie
ging er nog wel in, alvorens ik het laatste traject naar Huizen ging afleggen.
Omdat het een stralende dag was, was het op de N 201 richting Hilversum
behoorlijk druk. De langs liggende plassen en oevers waren overbevolkt met
vissers, bootjes, zwemmers en zonaanbidders. Hoe dichter bij Hilversum des
te drukker het werd, daarom besloot ik bij de afslag Nederhorst den Berg
de N 201 te verlaten en via de Horstermerpolder, ’s-Graveland en
Bussum naar huis te rijden. Het was een goede beslissing want het leek of de
bewoonde wereld was verlaten en iedereen elders aan het recreëren was.
Ik kon dus lekker doorrijden tot aan huis toe.
Het was een mooi weekend!

Luijt
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Najaarstreffen bij een gemeentelijk monument
8-9 en 10 september 2017

Voor ons najaarstreffen gaan we naar de fraai in het buitengebied van
Heeswijk-Dinther gelegen woonboerderij het "Molenhuis" met bijbehorende
opstallen. De monumentale boerderij die uit de 18e eeuw stamt behoorde
oorspronkelijk tot Kasteel Heeswijk en behoort thans tot de Landgoederen
Heeswijk en wij mogen daar een heel weekend op een veldje staan. Bij slecht
weer kunnen we terecht in een kleine blokhut met houtkachel. De sanitaire
voorzieningen zijn wel beperkt. Alleen toiletten en geen douches. Honden zijn
welkom mits aangelijnd. Dit in verband met wild in de directe omgeving.
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, toeren, BBQ,
drinken en slapen.
Programma:
Vrijdag
12:00 uur
Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
			
Zaterdag
10:30 uur
Toerrit door Brabant. 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
BBQ 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.
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Adres:
					
Boerderij het "Molenhuis", Heibloemsedijk 20, 5473 TC Heeswijk-Dinther
Opgave bij :

Joost Kohlmann		

Bij calamiteiten Roel de Glopper:
		
Voor de nieuwe leden onder ons.

E-mail: joostko@hotmail.com
06-24738841

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 of vegahapje. 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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M72, het einde komt in zicht
door: Benno van Ham

Nu de motor zijn voltooiing nadert wordt het tijd om de puntjes op de i te
zetten. De voorvork was niet al te fris dus daar moest een oplossing voor
bedacht worden, ik dacht slim te zijn en een Dnepr voorvork (van Frank zijn
MT-11) te gebruiken op de M72.
Met een Dnepr dubbele oplopende remschoen moest dat beter remmen
dan het origineel. Met wat vloeken en zuchten past het vrij gemakkelijk. Het
grootste probleem is alleen dat de Dnepr vork 7 cm. langer is dan de M72.
De motor komt dus voor een stukje hoger op de poten te staan.

Iets te hoog naar mijn zin, toen ook nog bleek dat de dubbele rem wel wat
beter was maar ook niet heel erg veel beter ben ik toch maar de M72 vork
gaan reviseren. Die revisie is op zich niet zo moeilijk maar je kunt tegen wat
oud zeer aanlopen. Het verslagje van de voorvorkaanpassingen lees je ook
in deze twin. Met de M72 vork erin is de voorkant weer gezakt naar normale
hoogte.
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Omdat ik over die remvoering niet al te spreken was, ondanks experimenten
met Russisch, Chinees etc. heb ik de schoenen opnieuw laten bekleden bij APS
in Breda, een truckcenter en remvoeringsspecialist. Voor een 35 euro per
setje heb ik nu precies op maat gemaakte schoenen die in ieder geval acceptabel remmen. Dat remt best wel redelijk al moet het nog wat op elkaar
inslijten merk ik, na een 50 km. moest ik de remsleutels al wat bijstellen. Maar
de Rus remt nu wel acceptabel voor een oud hok :)

Van links naar rechts (achter naar voor)
• Zwart op maat gemaakte schoenen.
• Lichtbruin chinese schoenen
• roodachtig, gebruikt russische schoenen
• voorste zijn de moderne russische schoenen op een metalen ipv alu remplaat.
De motor loopt eigenlijk redelijk goed, zoals het ook hoort vind ik met een
zijklepper. Ze start goed, loopt rustig en levert zijn vermogen netjes af aan
de achterkant af. De motor rijdt met zijn nieuwe bloemkoolwielen een stuk
beter en ik durf er nu ook 80 km/u mee te rijden zonder angst.
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Openstaande probleempjes zijn er zeker ook nog, ik heb een irritant olielekje
aan de rechterkant zitten, ws. een lekje onder de klepgeleiders. Daar zit
normaal een mooie pakking tussen en ik denk dat die niet goed zit. Na 40
km. rijden begint er wat olie te lekken aan de rechterzijde. Moet de cilinder
er voor af dus dat wordt na de keuring.
Ik heb nog wat gerommel met
de wegligging, vind deze motor
een stuk gevoeliger op de voorkant dan de andere M72 die
ik heb, zal ik toch nog eens wat
extra aandacht moeten geven.
Het balhoofdlager is weliswaar
vervangen door een mooi kegellager maar toch heb ik niet het
idee dat het allemaal helemaal
soepeltjes in elkaar zit.
Verder heb ik een lastig probleem gevonden in de koppeling. Soms slipt die
een beetje, niet altijd, en ook niet bij hoge of lage belastingen maar gewoon
af en toe een keertje. Als ik dan extra koppel en ontkoppel is het probleem
over dus ik denk dat de platen van de koppeling af en toe een beetje klemmen op de geleidepennen. Zal toch nog een keer de bak eraf moeten om dit
te inspecteren maar ook dat bewaar ik voor na de keuring.
Ja, bijna af, maar na ruim twintig jaar ervaring met Russische motorfietsen
weet ik eigenlijk zelf ook wel dat ze nooit echt helemaal af zijn. Er is altijd
nog wel iets te doen ergens, te verbeteren, te vervangen, noem maar op.
4 september gaat het dan eindelijk gebeuren, tijd voor de kentekenkeuring
te Roosendaal. Ik ben benieuwd en houd jullie op de hoogte. In de laatste
Twin van het jaar komt hopelijk de ontknoping, kenteken of niet en wat is de
naam geworden ..
Groeten,

		Benno
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UDCN Agenda 2017
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.
16,17 december Central Classics
Tweede Central Classics beurs in Houten waar we als UDCN natuurlijk ook
gaan bij zijn..
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De Russische keuken
Schreef Boris over maaltijden
en recepten, nu gooit hij het
eens over een andere boeg,
namelijk drank. Napitki.
Een stukje geschiedenis.
Aan de Tartaarse overheersing in de dertiende en veertiende eeuw heeft Rusland één
van zijn bekendste symbolen te danken, de samowar.
Onderin deze van oorsprong koperen ketel zorgt een met houtskool gevuld
stoofje ervoor dat het water in de ketel voortdurend blijft koken. Uit een
theepot, die op de ketel warm wordt gehouden, wordt een bodempje sterke
thee geschonken. Deze wordt aangevuld met heet water uit de samowar. In
de moderne samowar, die voornamelijk aan toeristen wordt verkocht, wordt
het water elektrisch aan de kook gebracht. Thee is nog steeds één van de
populairste dranken in Rusland en wordt vaak gecombineerd met iets zoets,
bijvoorbeeld jam erin of een schoteltje jam erbij.
In het begin van de achttiende eeuw nam Peter de Grote de gewoonte van
het koffiedrinken uit Holland mee terug naar Rusland. Maar deze gewoonte
is in Rusland nooit zo populair geworden als het drinken van thee. Bij de
maaltijden wordt veelal mineraalwater gedronken, dat vaak van uitstekende
kwaliteit is. Naast thee wordt ook kwas wel beschouwd als de nationale drank
in Rusland. Deze ietwat zoete licht alcoholische drank geniet er al sinds de
zestiende eeuw een grote populariteit en wordt tot op de dag van vandaag,
op straat en in parken verkocht uit een soort container op wielen.
Een andere nationale drank, maar dan een sterke, is natuurlijk wodka. Een
glaasje wodka wordt bij voorkeur in één teug leeggedronken, direct gevolgd
door een slok limonade en een stuk augurk of brood, om te blussen, zoals de
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Russen zeggen. Wodka komt voor in verschillende vormen, zo kent men:
anijswodka, muntwodka, citroenwodka, sinaasappelwodka en peperwodka.
Kwas kan men gemakkelijk thuis maken:
Wat je nodig hebt: roggebrood, gist, suiker, gedroogde munt, rozijnen en
flessen en kurken.
Snijd het brood in dunne reepjes en rooster deze in de oven. (pas op dat ze
niet verbranden) Doe het geroosterde brood in een grote pan, giet er kokend
water over en doe een deksel op de pan. Laat dit drie tot vier uur staan.
Zeef het vocht, los de gist op in wat warm water met de suiker en de munt en
doe dat bij het vocht. Dek het geheel af met een theedoek en laat het zo’n
tien a twaalf uur staan.
Wanneer de kwas iets begint te schuimen, moet hij nog een keer worden
gezeefd. Doe een paar rozijnen in de flessen en giet dan de kwas erin. Om
de kurken wat gemakkelijker op de fles te krijgen, kunnen ze even worden
geweekt in wat kokend water, om elastischer te worden. Doe de kurken op de
flessen, zorg ervoor dat ze goed vast zitten; zet ze eventueel vast met een
ijzerdraadje, zoals je bij champagneflessen ziet. Leg de flessen weg in
		
de koelkast; na 2 á 3 dagen is de kwas klaar. Schud de
		
kwas goed vóór het uitschenken.
		
			
Na zdorówje!
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Voorvork M72 (CJ750)
door: Benno van Ham

Omdat de M72 voorvork niet al te fris was ben ik maar begonnen die ook te
reviseren. Dikke pret aldaar. Alles zat kneitervast natuurlijk en aan de kwaliteit van het binnenwerk te zien hebben de vorige eigenaren het zich gemakkelijk gemaakt. Kwast erover en klaar is klara. Bij het demonteren kwam ik zo
links en rechts nog wel wat verrassingen tegen.
Bij het uit elkaar halen kreeg ik als eerste verrassing al de eerste binnenpoot
er zo los uit getrokken omdat de onderste glijbus niet geborgd heeft gezeten.
Die zit dus ook onderin de poot vastgeklemd. Bij de andere poot hetzelfde
verhaal. Een van de glijbussen heb ik er uit kunnen peuteren met een stukje
haaks omgezet betonijzer met een plat stukje eraan. Dit haakje kon er net
achter en toen kon die bus eruit, de andere zit echt muurvast. Ik ben nog aan
het bedenken hoe ik die los moet gaan krijgen maar de poot in kwestie heb
ik gewoon in de doos reserveonderdelen gemikt, ik heb een Chang Jiang
onderpoot gekocht bij Motorwerk zodat ik verder kon.
Wat werkte voor mij wel in ieder geval bij het uit elkaar halen !
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Haal de vork uit het balhoofdsplaat, maak hiervoor de bovenste moeren
los op de vorkpoten en maak ook de demperstang los die vast zit aan deze
moer. Het is gemakkelijk om de motor even op blokken te zetten zodat het
voorwiel er goed uitkan en je alle ruimte hebt. Het voorspatbord zit vast aan
de onderste vorkbevestigingen die ook los moeten, helemaal eraf hoeft niet
alleen de moeren los. De bovenste balhoofdplaat heb ik voor het gemak
maar even helemaal verwijderd zodat ik overal beter bijkan.
Als de onderste bevestiging
los is zit de vork in principe
los en kan uit de motor
gehaald worden, ws. lukt
dit nog niet omdat de veer
(die aan de buitenkant van
de vork loopt vastgedraaid
zit op een beugel onder de
balhoofdplaat. Deze moet
je losmaken door de vork
linksom te draaien, als het
goed is komt de vork nu
vanzelf uit het balhoofd.
Zet de vorkpoot op zijn kop
weg om lekker uit te lekken.
Je kunt natuurlijk ook het
olieaftapschroefje aan de
onderkant gebruiken als die
tenminste los wil.
Als de vork leeggelopen is kan de demontage beginnen. Met een pijpsleuteltje 12-13 en een lange schroevendraaier begin je. Klem de onderpoot in de
bankschroef in. Aan de onderkant van de vork zit een borging van de binnendemperstang. deze bestaat uit een moer die op een draadeind gedraaid
is. Het uiteinde van het draadeind is ingezaagd, daar zet je de schroevendraaier op. Nu kun je met het pijpsleuteltje de moer lossen en als het goed is
valt dan vanzelf de demperstang en binnendemper eruit. die ben je alvast
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kwijt uit de vork. Nu wordt het
zaak om de binnenste vorkpoot uit de buitenpoot te halen.
Schroef eerst de bovenkant van
de vork waar de veer op zit
los. als het goed is gaat dit vrij
gemakkelijk, ik gebruik hiervoor
een linnen oliefiltersleutel, geeft
goed grip. de bovenste bus zit
geklemd op de vork en een
kwartslag gedraaid. Verder niet
vast. De bovenste vork bus kun je
los draaien.
Als de bovenkant eraf is zie je
een grote bronzen of stalen bus.
Dat is de bovenste glijbus, bij de
M72 standaard van brons, bij
een Chang Jiang van ijzer. In de
bovenkant is behalve de veer en
de veerhouder ook een keerring
en viltring blijven zitten als het
goed is. De glijbus zal er uitmoeten, ik doe dat met een smalle
beitel. Tik deze voorzichtig
tussen de schroefdraad van de
buitenpoot en de bus in, de bus
zal dan iets opschuiven. Met zachte tikjes is de bus er uit te drijven. Zodra de
bovenste bus helemaal los is kun je de vorkpoot uit de buitenpoot trekken,
Op deze binnenpoot zit de onderste glijbus die wordt geborgd door een
c-clip (bij mij dus niet helaas). Nu is de vork zo goed als uit elkaar.
Alles goed schoonmaken, vervangen waar nodig en terug in elkaar slingeren
maar en dan is de vork weer klaar voor jaren lang plezier. Ik gooi er een vrij
dunne olie in 130 cc SAE 10 (had ik toevallig staan) en dat bevalt best.
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Verschillen Chang Jiang vork
Deze onderpoot was voorzien voor de montagelipjes voor een laag geplaatst
spatbord maar die zijn gemakkelijk weg te slijpen natuurlijk.

Het binnenwerk:
Glijbussen van een CJ zijn van metaal ipv brons, ik weet niet welke legering
of variant maar ze zijn echt metalig
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De vibroshock (binnendemper) van een CJ heeft aan de onderkant geen
moer met sleuf in draadeinde maar gewoon een 14 mm M8 moer., de
vibroshock zelf is korter en ipv met clipje sluit de binnendemper af met een
schroefdop. Maatvoering is verder allemaal gelijk dus je kunt naar hartelust
uitwisselen. Je kunt nog de binnen demperstang en demperbuis van elkaar
scheiden door het veerclipje uit de buis te verwijderen, daarna kun je de binnenste demperstang verwijderen. Bij een Chiang Jang binnenwerk zit op de
demper een geschroefde einddop. Hierna ligt de werkbank vol spullen.
de M72 vork heb ik in de tussentijd weer netjes opgebouwd en inmiddels
ook weer gemonteerd in de motor. Vanochtend even een lekker proefritje
gemaakt van een 50 km om gewoonweg te genieten. De nieuwe remschoenen
doen het prima, ik kan binnen een acceptabele tijd stilstaan. De vering van
de voorvork doet het vooral op slechtere wegen goed, op een vlakke weg
minder maar ja, dat was te verwachten.
Voorlopig blijft ze zo denk ik....
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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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Steunpunten UDCN 2017

Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse
steunpunten niet op de kaart ingetekend,
we hebben ze echter wel !!

