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Van de voorzitter.
Wat ben ik blij dat ik geen 18 tot 24 jaar meer ben! En dat is niet alleen
vanwege de muziek. Popmuziek heb ik al jaren geleden opgegeven. Hetzij
omdat het gewoon pokkeherrie met alleen maar bonke -bonke- bonke- bonke- bonke- bonke was, hetzij omdat het muziek was die ik al eerder en dan
beter had gehoord. Sorry voor alle hardwerkende gitaarbandjes, maar ik
ken het al.
Nee, het is vanwege de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Die weten
steeds weer nieuwe regels te bedenken vóór je op een fatsoenlijke motor
mag stappen. In tegenstelling tot degene die op zijn 17e, jawel, zijn autorijbewijs haalt. Die mag overal instappen en al whatsappend de wegen
onveilig maken.
Zo niet de motor enthousiast, die moet drie keer examen doen voor het zover
is. Maar: mits tenzij. Want naar het schijnt mag je met je A1 of A2 ook op
een ‘een driewielig motorvoertuig met onbeperkt vermogen’ rijden. Of daar
nu een zijspan mee wordt bedoeld, of een driewieler in de zin van een MP3achtig apparaat is mij niet duidelijk. En velen met mij.
En iedere keer weer een nieuw rijbewijs aanvragen, tegen inlevering van de
juiste hoeveelheid pecunia. Ook als je na twee jaar wachten op de A-categorie mag overstappen, want Oom Agent zou in de war kunnen raken. En
anders Oncle Policier of Onkel Polizist wel... Nee, die beker is gelukkig aan
mij voorbij gegaan. Al heeft het heel lang geduurd voor ik dat papiertje
haalde, ik deed het wel zonder en dat is jaren goed gegaan, alweer: gelukkig. En blij toe dat ik op een gegeven moment verstandig werd...
Toch denkt de Dienst ook wel eens met ons mee. Zoals toen wij onze motoren moesten registreren om met een zijspan te mogen blijven rijden. Geheel
gratis een nieuw en handig klein kentekenbewijs en een aparte brief voor
wanneer je hem verkoopt. Voor een motor met een Datum Eerste Toelating
vóór 30 april 2009 kan dat nog steeds gratis.
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MAAR! Op de website van de RDW staat te lezen: “Als het zijspan van uw
motorfiets afneembaar is, dan kunt u dit aangeven op het webformulier.
Motorfietsen met een afneembaar zijspan horen ook de voertuigcategorie
L4e (met zijspan) te hebben, maar krijgen in het kentekenregister dan een
vermelding dat het gebruik zonder zijspan is toegestaan. De vermelding
van een zijspan komt niet op het kentekenbewijs te staan. Wel kunt u na de
vermelding uw voertuiggegevens raadplegen. Als u het kenteken invult, ziet
u achter de letter ‘J’ de voertuigcategorie staan. De bijzonderheden staan
onder het tabblad ‘bijzonderheden’. Als u de voertuigcategorie van het voertuig niet juist laat registreren, kan dit gevolgen hebben bij controles op de
weg door de politie (ook in het buitenland).
Daar komen Oncle Policier of Onkel Polizist weer om de hoek kijken. Want
hebben wij niet allemaal een ‘afneembaar zijspan’? Vreemde zaak. Maar
goed, Oncle Policier of Onkel Polizist zal ik voorlopig niet tegenkomen, dus
mijn tijd zal het wel duren...
Een andere manier waarop de RDW met ons meedenkt, is dat zij voortaan
de mensen die een kenteken geschorst hebben, zoals ik, zullen waarschuwen
wanneer de schorsing verloopt. Jaarlijks vergeten meer dan 60.000 mensen
dat de schorsing voor hun voertuig verlopen is. In veel gevallen is hun voertuig dan niet verzekerd. De RDW stuurt deze mensen zes weken voor de
vervaldatum van de schorsing een herinneringsbrief. Een brief wanneer het
einde van de schorsing aanstaande is, maar ook eentje als de schorsing twee
weken is verlopen.
Volgens de dienst zijn er per jaar op deze manier 15.000 boetes te voorkomen. En die zijn niet mals. Ooit had ik een motor binnen staan waarvan
de schorsing was verlopen. Ik ging er van uit dat verwijderen van de straat
voldoende was, maar het bleek dat de papieren elektronisch gecontroleerd
werden, zodat er een boete van € 325 op de deurmat viel. Een bijzonder
onaangename verrassing! Op dit moment is de boete voor een ontbrekend
verzekeringsbewijs € 550, uiteraard plus € 9 administratiekosten. Au!

Frans de Wit.
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Van de redactie
Benno
Ja, die laatste Twin van 2017 is er weer, nummer 110 is het geworden. Als
ik zo terugkijk zijn het er al een heleboel die ik door mijn handen heb laten
gaan, mogen redigeren en maken. Ondanks de bij wijle slechte aanvoer van
kopij lukt het toch iedere keer weer om een boekje voor jullie in elkaar te
steken. Hopelijk kun je met deze editie een uurtje onder de kerstboom, voor
je kachel of in de schuur kruipen om eens rustig te lezen wat er allemaal te
wachten staat voor het komende jaar.
Heel binnenkort is er alweer de Central Classis beurs in Houten natuurlijk, ik
vrees zelfs dat voor de meesten de Twin te laat op de mat zal vallen om er
nog naartoe te kunnen. Mocht dat niet zo zijn, kom vooral even langs om met
ons bij te praten, je problemen voor te leggen of je leuke ideeen te spuien.
Wij zijn er, nu jullie nog. Dit jaar staat er verder niet meer zo veel op de
agenda maar volgend jaar wordt weer een goed jaar weet ik. Er staat een
boel op stapel en hopelijk gaan we daar met velen van genieten.
Om even stil te staan bij het woordje velen. Dit jaar nog, of anders begin
2018, gaan we ons 300e lid inschrijven. Een heugelijk feit want ondanks dat
ik al een heel tijdje meedraai in het UDCN bestuur kan ik me de tijd niet
heugen dat we 300 leden in het actieve bestand hadden staan. Als medebestuurder van de UDCN ben ik er toch wel trots op dat we, in een tijd waarin de meeste clubs lijden onder versterving en vergrijzing, we een gezonde
groei blijven doormaken. Allemaal bedankt hiervoor alvast van mijn kant.
Regelmatig krijg ik een stukje doorgestuurd van een nieuw lid waarin hij zich
even kort voorstelt aan jullie. Het zou, voor mij, nog leuker zijn als die mensen
zich ook eens op een weekeinde zouden vertonen. Gezien de belangstelling
op de treffens en de meestal overvloedig beschikbare ruimte is er zeker nog
plaats voor een paar mensen extra.
Het heeft ook voor de oude bekenden een voordeel. Weer een mogelijkheid
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om het collectief geheugen aan te scherpen en die jaren aan oude verhalen
weer naar boven te halen die de rest inmiddels uit het hoofd kent. Misschien
hebben die nieuwelingen ook wel heel leuke belevenissen en verhalen om
te delen met ons. Van mij mag het, nieuwe mensen zijn wat mij betreft altijd
welkom! Als ze in ons DNA passen komt het vast goed, en de praktijk leert
dat we niet zo moeilijk zijn.
Aan de motorkant is het vrij rustig, na de zomervakanties is het een drukke
periode voor me geweest waardoor de motoren een beetje ondergesneeuwd
zijn. Natuurlijk worden ze nog wel gebruikt en wordt er aan gewerkt maar
minder dan ik zou willen. Hopelijk ga ik in 2018 wat meer tijd beschikbaar
kunnen maken want ik schaam me diep. De M72 is weliswaar op kenteken
rijklaar maar daarna heb ik nog maar 1 echte rit ermee gemaakt. De MT-16
heeft er een paar korte gehad en het BMW span is eigenlijk alleen uit de
stalling naar huis gereden, diep triest. Maar, het komt goed. Ik weet zeker
dat er ook voor die dames betere tijden gaan aanbreken waarbij er meer
kilometers onder de banden door mogen rollen.
Voor iedereen die ik dit jaar niet meer ga zien alvast het beste voor 2018,
voor de rest hetzelfde natuurlijk.
John
Bijna alweer een jaar voorbij, time flies !! Het ziet ernaar uit dat jullie het
boekje nog voor de kerst in handen hebben, dus wil ik hierbij alle leden en
hun familie een Prettig Kerstfeest, en alvast een gezond en veilig 2018 wensen.
Als redactielid hoop ik op leuke Treffens met veel foto’s en verhalen van jullie.
Met hierbij de opmerking dat het niet alleen kopij hoeft te zijn wat over de
Treffens gaat. Kopij kopij kopij, “ Ik blijf het toch zeggen hoor “ :-)
Als “gewoon” lid hoop ik meerdere keren bij verschillende evenementen
aanwezig te zijn, liefst met brommert uit het oostblok ! Maar ik schaam me er
niet voor om met wat anders te komen als dat door een of andere reden niet
gaat.
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Ik hoop dat meer leden die schaamte wegdoen en een keer een Treffen
bezoeken, over het algemeen is het helaas vaak een vaste kern die slechts op
komt dagen. Vrijheid, blijheid en kameraadschap zijn de pijlers van onze club
en dat is duidelijk merkbaar op onze evenementen, dus kom en proef deze
sfeer een keer. [ En ben je waarschijnlijk voor altijd besmet :-) ]
Mijn mede-redacteur wil ik een pluim op z’n hoed geven of een veer in z’n
kont, kies maar zelf Benno, hij is degene die het leeuwendeel van het werk
op zich neemt ! Ik hoop t.z.t. toch meer te betekenen voor de Russian Twin.
Aan de andere kant zette hij mij ook voor het blok, toen ik het concept/ruwe
versie van de RT doorkeek zag ik dat hij een foto van mijn militaire M72
project had geplaatst.
Dus word ik nu wel
gedwongen hierover te
berichten en worden
verwachtingen gewekt!
Met een hele grote slag
om de arm hoop ik de
motor in 2018 kompleet,
rijklaar en gekeurd te
krijgen, Cok heeft al het
een en ander voor me
gedaan, cq me uit de
brand geholpen. Aan de
motor zelf zit nog behoorlijk wat werk, het zijspan is
gedemonteerd en de bak behoeft behoorlijk wat laswerk ! Ik beloof jullie via
de RT op de hoogte te houden. Veel leesplezier, hopelijk zullen we elkaar in
het nieuwe jaar vaak ontmoeten.
groeten,

Benno en John
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Kalashnikov gaat electrische motoren maken.
door: Frans de Wit

De website van voormalig ANWB motormagazine ‘Promotor’, inmiddels
geprivatiseerd en onafhankelijk, meldde het volgende: ‘Kalasjnikov, de
beroemde producent van de AK-47, stapt in de wereld van de elektrische
motor’. Details zijn nog nauwelijks te vinden.
De Kalasjnikov Group presenteerde z’n elektrische motoren op de onlangs
gehouden beurs Army 2017 International Military-Technical Forum. 50
Motoren worden door de politie van Moskou ingezet tijdens het komende WK
voetbal. De politieversie is goed voor een reikwijdte van 150 km. De verschillen tussen de leger -en politieversie zijn tot dusverre de camouflagelak en
een geweerrek op het stuur.
De motor wordt gebouwd door zusterbedrijf IZH, die al vanaf 1928 motoren
produceert, hoofdzakelijk 2-takt. De productie van IZH bereikte z’n hoogtepunt vlak na de tweede wereldoorlog, toen het Sovjetleger er met de volledige inboedel van DKW vandoor ging, inclusief ingenieurs en directie. De
fabriek werd vlak achter het Oeral-gebergte opnieuw opgebouwd en werd
hoofdzakelijk ingezet voor de reparatie van Ural motoren.’
			
			
			

De kenner heeft al door dat de betreffende jour		
nalist een paar klokken heeft horen luiden, maar 		
geen idee heeft waar de klepels hangen.

				
Het hoogtepunt van IZH werd, naar
			
mijn mening, al bereikt met de IZH-I, een
				
1200cc V-twin. In 1929 reed de IZH-3 met
				
een ‘Wanderer’-motor mee in de Tweede
				
Russische Motorwedstrijd. Wanderer, dat al
					
in 1932 fuseerde met DKW, dat
					
de blokken leverde voor de L300,
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waar IZH-I onwerper Piotr Vladimirovich Mokharov in Leningrad aan was
gaan werken. Bovendien was het de (latere) Uralfabriek die achter de Oeral
werd geplaatst. Izhevsk, de hoofdstad van de autonome republiek Oedmoertië, ligt niet ‘vlak achter het Oeral-gebergte, maar in het zuiden van Rusland,
ongeveer halverwege Kazan en Perm. Kortom motorjournalistiek broddelwerk. Ook waren er allang details bekend.
Al in 2014 kwamen er foto’s van een prototype naar buiten (foto links) via
de website English Russia. Zij meldden dat de motoren een vermogen vanaf 3
KW zouden krijgen, goed voor een topsnelheid van 110 km/u en een bereik
van 320 km. Voor verschillende onderdelen werden andere modellen met
diverse aan te passen wapens voorzien, evenals een politieversie.
Voor de elektrische motorfiets zouden drie verschillende accu’s worden ontwikkeld: voor heuvelop, snelheid of afstand, afhankelijk van de taak die er
naar verwachting moet worden vervuld. De prijs zou in 2014 zo’n 300.000
roebel gaan bedragen, toen nog een 10.000 dollar, maar kort daarna nog
maar 6000.. Bij de ontwikkeling werd er van uit gegaan dat de motoren
in een kofferbak zouden moeten passen, dus waarschijnlijk zouden delen
opvouwbaar worden gemaakt.
Het model dat nu gepresenteerd is, heeft nu nog een actieradius van 100 km,
met een topsnelheid van 80 km/u. Met het voortschrijden van de techniek om
accu’s te fabriceren, zullen deze cijfers ongetwijfeld omhoog gaan. Of misschien wordt er nog gekozen voor een hybride-model. Ontwerper Igor Chak
heeft al in 2012 zijn moderne versie van de IZH-I getekend, met een 850cc
140pk motor, lithium-sulfide accu voor de 60kw elektromotor. Of die ooit
gebouwd zal worden?
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Een wat?

door: Daan Poortvliet
Dat was de reactie van mijn vrouw toen ze hoorde dat ik mijn oog op een
Ural had laten vallen. Nu hoort ze mij op afstand aankomen en vindt dat ie
een heerlijk relaxt en pruttelend geluid maakt. In december haalden we deze
M66 zonder zijspan uit 1972 in Zeeland op. Een paar maanden later kocht ik
ook nog een nieuwere versie uit ongeveer 1995 (zonder kenteken) in het
Belgische Lommel.
Maar laat ik mij eerst eens netjes voorstellen. Ik ben Daan Poortvliet,
getrouwd met Ans die in het verleden ook zelf gereden heeft. We zijn 59 en
57 jaar jong. Kinderen hebben we niet. We hebben een hond die bijna haar
eerste verjaardag viert. Tot 2001 woonden we in de Haarlemmermeer, en nu
vertoeven we al weer 16 jaar in het mooie Limburgse Leudal.

9

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 110, december 2017

Vanaf mijn jeugd heb ik gereden en gesleuteld. En hoewel toeren heerlijk is,
beleef ik aan het sleutelen zo mogelijk nog meer plezier. Vroeger haalde
ik met een vriendengroep alles uit elkaar: Suzuki GT 550, Honda 750 four,
Triumph Trident, Laverda etc. om daarna alles altijd weer rijdend op de weg
te krijgen.
Een paar jaar geleden heb ik van drie Honda Sabre sloopfietsen één
exemplaar gemaakt. En de prachtige origineel gele Honda Goldwing heb
ik daarna, nadat ie geheel gereviseerd was, net als de Sabre’s ook weer
verkocht.
Nu heb ik een keurige, altijd rijdende BMW R 1100 rs , maar ik miste wat.
Het kriebelde, ik wil sleutelen! En dat kan met deze Ural. De Belgische aanwinst heb ik gedemonteerd, misschien voor onderdelen of om ooit weer op
te bouwen. Met de Zeeuwse ben ik aan de slag gegaan, onderdelen die ik
nodig heb bestel ik bij het steunpunt in Marsum. Als ik er niet uitkom kijk ik op
het forum, daar heb ik intussen al verschrikkelijk veel info gevonden!
Stukje bij beetje leer ik de Ural kennen.
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Vandaar mijn lidmaatschap van de UDCN, ik vind het fijn om meer over deze
prachtige Russische motorfiets te leren en daarnaast jullie verhalen te lezen.
En ik kan mij indenken dat jullie het leuk vinden te weten waar weer zo’n Ural
rond rijdt. Vandaar dat ik toch maar geheel tegen mijn gewoonte in, een
stukje voor het blad aanleverde.
Wellicht tot ziens!

Daan

11

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 110, december 2017

Vreemde Sovjetpraktijken.
door: Frans de Wit

Al jaren zoek ik op het wereldwijde interweb naar foto’s van Urals en
Dneprs. De oogst is bedroevend. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat
de fotografie in het Westen veel ruimer was verspreid dan in het Oostblok.
Ook de reclame had een heel andere positie. Uit efficiëntie werden er in de
5-jarenplannen niet elk jaar tien nieuwe modellen uitgebracht. Je nam wat er
voorhanden was. Er viel weinig te kiezen, dus hoefde daar ook geen reclame
voor gemaakt te worden.
Maar ook in de honderden foto’s van stadsbeelden uit heden en verleden
die ik bekeken heb, is nauwelijks een motorfiets te bekennen. Soms zie je er
eentje in de verte staan of rijden. Zoals op deze foto uit 1950 uit Tasjkent.
Zie je hem?
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Of deze, uit Leningrad, 1983. Nog zo’n zoekplaatje...

Maar ook andere zaken trekken mijn
blik. Foto’s uit de Tweede Wereldoorlog
hebben een bepaalde voorkeur bij mij,
en daar tref ik af en toe, want oorlogsfotografie was helemaal in handen
van frontfotografen, die permanent
gecensureerd werden of het zijn kiekjes
van de bezettende Duits troepen, iets
vreemds aan.
Deze foto uit 1942 uit het bezette Smolensk. Daar meen ik toch twee halfnaaf
Ural-velgen te herkennen aan dat karretje. Maar dat kan toch helemaal niet?
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Vreemde zaak. Net als het schoeisel van
deze jongen, ook uit Smolensk. Dat zijn
onvervalste Hollandse klompen! Maar
dat was toch onze klederdracht?
Maar hij was de enige niet, getuige deze
foto van wezen uit Belchitsy. De Duitsers hadden bedacht dat dit weeshuis
een mooie bron was om uit te putten bij
operaties van gewonde Duitse soldaten.
Die zouden bloedtransfusies van deze
kinderen krijgen, desnoods tot hun dood
er op volgde. ‘Untermenschen’, maar
daar waren zij goed genoeg voor.
Toen het Rode Leger hier lucht van kreeg
werd er een geheime operatie opgezet
om de kinderen, onder de neus van de
Duitsers ’s nachts met een klein vliegtuigje weg te halen en hen zo het leven te redden. Op klompen...

Frans
de Wit.
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WATJES TREFFEN op 9-10 en 11 februari
VIJFTIENDE EDITIE

We beginnen ons jaar weer goed met het Watjestreffen. Dit jaar is een
speciaal jaar. Het is alweer het vijftiende Watjestreffen.
Voor de nieuwelingen onder ons. We slapen in onverwarmde blokhutjes. Dat
is kouder dan een tent. Gelukkig hebben we de beschikking over een kantine
met verwarming. Het weekend is All Inclusive. Alleen voor drank en lekkere
dingen moet je zelf zorgen.
’s Avonds kan iedereen zich natuurlijk warmen bij een kampvuur in een vuurton. Gelukkig weet iedereen hoeveel daar in kan.
Ook dit jaar verwachten we weer een weekendprijs tussen de € 40,00 en €
50,00.
Het is NOODZAKELIJK je van te voren aan te melden, de afrekening gaat
op basis van het aantal mensen. Vergeet je theedoek niet en er kan alleen
contant worden afgerekend.
Programma:
Vrijdag		
Aankomst
		
		
		

Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom
Boodschappen kun je in Huizen doen. Benno zorgt weer voor
zijn onvolprezen soepen en Luit verzorgt vis. Welke vis blijft
een verrassing. ’s Avonds gezellig bijkletsen.

Zaterdag
		
		
		
		

11:00 uur Toertocht onder de deskundige leiding van 		
Gerrit en Luit. Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg
voor een volle tank.
’s Avonds samen het warm eten verzorgen onder directie van
onze topkoks Hans en Henk.
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Na nog een nacht in een echte blokhut en een ontbijt kan
iedereen naar huis.

Aanmelden bij:
Sandra Korpershoek

mail: penningmeester@udcn.nl

Geen telefonische aanmelding !! Ook als je alleen de toertocht komt rijden
graag aanmelden voor de toertocht.
Bij calamiteiten (Roel)

06-24738841

Adres:
Camping “de Woensberg”
Woensbergweg 5,
1272 JP Huizen,
035-5382481
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Gelukkig heb je er dan twee
door: Anton de Vries

Zoals op het forum al via mijn noodkreten aangaande versnellingsbakproblemen gemeld was het ons plan om de 2 rijdende exemplaren een rol te laten
spelen bij ons huwelijk.
(Die rol spelen ze sowieso voor wat betreft uren in de werkplaats, onderdelenaanschaf en rondritjes).
Van beide exemplaren besloten de versnellingsbakken in goed onderling
overleg er de brui aan te geven (uiteraard na elkaar) wat de hele actie
nogal in gevaar begon te brengen.
Dankzij de snelle
en behulpzame
acties van Jan
Koedoot van
Gossie en
Richard Bussie
is alles op het
laatst (24 uur
voor het uur U)
toch nog goed
gekomen.
Bijgaand alle
(3) de dames
in actie. Op
de uitnodiging
de 8.103 uit
1987 en op de
bedankkaart de
M-72 uit 1954
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Voor KIKA hebben we bijna 4.000 Euro kunnen overmaken. We hadden op
de uitnodiging aan de gasten gevraagd ons geld (i.p.v. geschenken) te geven
zodat wij dit aan KIKA konden overmaken.
In totaal ontvingen wij € 1.910 van de gasten, dit hebben wij verdubbeld en
overgemaakt aan KIKA.
De 8.103 is ingezet voor de fotosessie voor de uitnodiging en met de M-72
zijn we vanaf onze woning naar de trouwlocatie/feestzaal gereden v.v.
(Dat is maar 200 meter en heeft de M-72 zonder problemen volbracht).

Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüssen, Kind regards, Sincères salutations,

Anton en Gerda de Vries
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Central Classics beurs 16 en 17
december
opnieuw 10.000 m2

Door de grote belangstelling van
bezoekers en standhouders uit binnenen 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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Oude vent
Uit, doorgaans goed ingelichte, Huizer bronnen ontvingen wij het nieuws dat
de roemruchte heer G.v.E. inmiddels ook een oude vent geworden is.
Gefeliciteerd ermee...
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Central Classics UDCN

motoren en liefhebbers gevraagd
Waarschijnlijk is de beurs inmiddels al gepasseerd als je dit artikel onder
ogen krijgt of het moet net gaan lukken, daarom toch nog maar een keer
onder de aandacht.
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. In
2018 is er geen voorjaarsbeurs dus dit is je kans !
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We zeggen altijd dat alle Russen origineel zijn, je vindt geen twee dezelfde,
laat ons dat nu maar weer eens bewijzen. Wij hebben ook dit keer weer een
paar bijzondere machines bij ons om te tonen aan het publiek.
Kom dus vooral een kijkje nemen en even bijkletsen bij ons op de stand.
Vinden we altijd gezellig. Stroopwafels zullen wij wel bij ons hebben. Voor
de rest mag je zelf zorgen. En vergeet niet, dames en kinderen zijn gratis
dus een goede goedkope reden om met de hele familie op te komen dagen.
Kunnen die mooi helpen sjouwen als jij je oudejaarsuitkering opmaakt.
Contact:
Benno@udcn.nl of 06-37529277
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De tien van de TWIN
Terug van weggeweest!

Marion Bilars presenteert en leest
voor uit eigen werk.
(red.) Na lange afwezigheid van deze
column in het blad is Marion bereid
gevonden om het weer op te pikken en
jullie een inside view te geven over een aantal onze leden. Waarvoor nu al onze
onuitsprekelijke dank.
Ditmaal met:
Naam:			Sandra Korpershoek
Leeftijd:			44
Gezinssamenstelling:
Man Ruud, dochter Linda
Beroep:			Doktersassistente
Motorpark:		
BMW-R80/7, IZH Planeta Sport 350
Lid van de UDCN sinds: 2000
1. Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
Ruud was altijd al verliefd op Ural. In de zomer van 2000 kwam zijn droom
uit; we kochten een Ural met zijspan. En werden lid van de club.
In 2004 of 2005 kwam Arlette bij de club en stiekem was ik meteen verliefd
op haar IZH Planeta. Toen zij haar motor in 2006 verkocht, was ik de nieuwe
gelukkige eigenaar.
2. Wat is je beste herinnering aan je span?
Dat is met stip onze trouwdag! Als kind zag ik mijn trouwdag voor me met
een koets en paarden. Maar met het zijspan, begeleid met zo’n 7
solo motoren, dat was toch wel een echt droomplaatje! We hadden ook
zoveel bekijks, dat er iemand met een brommer tegen een paaltje aan reed.
De sirene van de ambulance is nog op de film te horen. Ik vraag me nog
23
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steeds af, hoe het met die man
is afgelopen.
3.En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Niet zozeer aan mijn span/Rus.
Meer aan mijn BMW. Ruud en
ik waren samen op vakantie in
Oostenrijk. Ruud was met de
Ural en ik met mijn BMW.
Tijdens de afdaling van de
Hanne Jochpass hoorde ik
ineens een heftig ratelend
geluid uit een van de cilinders.
Foute boel!!! Een klepzetel was
losgekomen. Maar geen nadeel
zonder voordeel; bij een temperatuur van 40+ zat ik in een
auto met airco. Saai…, maar
ik kon wel de boodschappen
goed houden tot de volgende
camping.
4. Heb je een leuke anekdote over de club?
Oef...Er zijn zo veel leuke momenten geweest. Dronken clubleden/treffengangers zorgen steevast voor bijzondere verhalen. Van te water gelaten
personen tot schoenen voor de tent waar later nog voeten in bleken te zitten.
Per abuis de verkeerde tent of hut inlopen en prompt bijna bij iemand
anders in bed in slaap vallen. Dat zijn wel de verhalen die ook ‘s avonds bij
het kampvuur met enige regelmaat verteld worden.
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5. Heb je nog andere hobby’s?
Sinds 2008 heb ik mijn diploma sportmassage en in 2012 kwam daar een
cursus stoelmassage bij. Zo nu en dan verlos ik vrienden en bekenden van
vastzittende spieren. Hoewel ze me niet bepaald lief vinden als ik bezig ben,
zijn ze me achteraf toch wel dankbaar.
6. wat was je beste treffen ooit?
Ik heb hele warme herinneringen aan de Wintertreffens in Jalhay. Al zou ik
nu echt niet meer in een tentje gaan slapen wanneer het buiten -20 is….
7. welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Het mooist…? Dan kom ik wel bij de motor van Mario Vissers uit. Die is
wel erg mooi. Maar om héél eerlijk te zijn, heb ik meer een zwak voor het
robuuste span van Iwan.
8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Het maakt niet uit waar je naartoe gaat of wanneer je daar aankomt. Het
maakt ook niet uit of je met een Rus, een Duitser, een Japanner of een
Amerikaan rijdt. Maak van de reis je vakantie/trip en neem het zoals het
komt. Pech hoort er ook bij. En dit kan ook bijvoorbeeld leuke ontmoetingen
opleveren. Of andere voordelen hebben….
9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmerking?
De reden dat wij ons zo thuisvoelen bij de UDCN? Iedereen mag en kan zichzelf zijn. Houden zo!
10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?
Edward Klarenbeek.
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Introductie.

door: Arian v/d Hoonaard
Sinds kort ben ik de bezitter van
een Ural IMZ 8, bij de welkomstbrief die ik kreeg toen ik lid werd
van de UDCN kreeg ik de vraag
om een introductie over mezelf te
schrijven.
Mijn naam is Arian v/d Honaard, ben 50 jaar en samen met
mijn vrouw Esther hebben wij
een dochter, Natascha en zoon,
Patrick. Wij wonen in Herkingen,
een dorp aan het Grevelingenmeer op Goeree-Overflakkee.
Ben lid van motorclub MSC
Koeievaag in Oosterland en heb
tegenwoordig twee motorfietsen
in de schuur staan.
Ik rijd al ongeveer 25 jaar op dezelfde HD Sportster Ironhead, probleem is
dat ik op deze motor altijd alleen moest rijden. Afgelopen zomer kwamen we
op het idee om er een motor bij te nemen waar wij samen mee weg konden.
Aangezien ik niet van eenheidsworst houd ging ik op zoek naar een motor
die je niet dagelijks zie en waarvan het onderhoud door mijzelf uitgevoerd
kan worden.
In het verleden, aan het begin van mijn motor carrière, al eens een paar
keer op een Russische zijspan gereden, dus hiernaar op zoek. Langs geweest
bij Jan Koedoot in Tholen, is bij ons vandaan maar één eiland verder, voor
informatie en waar op te letten. Een paar weken later in de buurt een Ural
gevonden, liep goed, alleen de kickstarter deed het niet meer.
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Volgens Jan een eenvoudige reparatie, dus na een aantal dagen aanduwen
en/of aanslepen de versnellingsbak er onderuit. Reparatie was goed te doen
en de andere dag stond er een fiets met goed werkende kickstarter.
Vooroordelen kwamen gelijk uit, meer sleutelen dan rijden, maar dit werd
ook gezegd over de HD en dit valt alles mee. Hierna met z’n tweeën naar
een aantal treffens in de buurt gereden. Ongeveer 500 km gereden zonder
noemenswaardige problemen, tot afgelopen weekend.

Net voordat ik thuis kwam, op 1 cilinder lopen en uitvallen. Laatste stukje
naar huis gesleept. Is wel een voordeel bij een zijspan, spanband ertussen en
op sleeptouw, scheelt wandelen met de motor. Carburateurs eraf, schoongemaakt, gecontroleerd of ze gelijk stonden en daarna de motor weer uittesten. Liep eigenlijk na het starten direct weer slecht en uit carterontluchting
kwam gelijk rook dus uitgezet en andere dag begonnen met de klepspeling
te controleren. Klepspeling was bijna goed, 05 of net iets meer, maar bij het
losnemen van het kleppendeksel stonk de olie wel een beetje naar brand.
28

Dacht al aan lekkage rond zuigers dus een snipperdag geregeld en vanmorgen cilinders eraf gehaald. Rechts behoorlijke groeven in zuiger, deze kant
maakte ook wat herrie bij de laatste keer starten en links zat de pistonpen
los, seegerring gebroken.
Zojuist terug van Gossie in Tholen. Jan heeft de schade bekeken, cilinders
opgemeten en de juiste maat zuigers besteld. Nu wachten op de onderdelen,
cilinders uithonen en weer in elkaar zetten.
Al met al begin ik deze fiets al aardig te kennen en nu maar hopen dat
straks de meeste serieuze problemen voor een tijdje verholpen zijn.
Groeten,

Arian
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Toonbeelden van motorfietsen
Om publiek en overheden inzicht te geven wat ‘mobiel erfgoed’ is, is het
toonbeelden project gestart. Toonbeelden zijn beschrijvingen van mobiel
erfgoed die exemplarisch zijn voor dit type erfgoed. Samen geven deze
toonbeelden een representatief beeld van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis.
Website toonbeelden.com
Toonbeelden worden gekoppeld aan een culturele waardering. Objecten
worden immers pas erfgoed door hun culturele waarde. Het project Toonbeelden van mobiel erfgoed is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd
door het ministerie van OCW en is te zien op de website: toonbeelden.com
De Commissie Tweewielers van de FEHAC heeft met de hulp van veel clubleden voor de motorfietsen toonbeelden gezorgd.
Mobiliteit met motorfietsen
In de groep van ongeveer 60 toonbeelden van wegvoertuigen zijn zes motorfietsen opgenomen. Motorfietsen hebben steeds een rol in de ontwikkeling
van de mobiliteit in Nederland gespeeld vanaf het allereerste begin rond
1905 tot 1985, het eind van de periode van het toonbeeldenproject. Deze
rol was in de beginjaren een hoofdrol, want er waren vlak vóór de Eerste
Wereldoorlog ongeveer twee keer meer motorfietsen dan automobielen.
1895 – 1920 Eerste vorm van mobiliteit, meer motorfietsen dan auto's
Peugeot 1905 2¼ PK – 1905
In deze periode zijn anderhalf tot tweemaal zo veel motorfietsen als automobielen gebruikt. Naast de veel lagere aanschafprijs was de zeer slechte
verkrijgbaarheid van benzine in die jaren de reden. Motorfietsen reden toen
ook al veel verder op één liter benzine dan automobielen. De hier getoonde
Peugeot 2¼PK was in trek bij (plattelands)artsen die altijd al erg op hun
vervoermiddel waren aangewezen. Hiermee genoot de arts van een veel
grotere efficiëntie én effectiviteit en zijn patiënten bovendien!
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1910 – 1930 Mobiliteit voor het gezin, de zijspan
Indian Powerplus met zijspan - 1920
Als goedkoper gemotoriseerd voertuig was de motor begin vorige eeuw snel
ingeburgerd bij de gegoede burgerij. Om aan de behoefte te voldoen voor
het vervoer van meer personen dan bestuurder en duopassagier werd het
zijspan ontwikkeld. Dit betekende het voorzien in de mobiliteitsbehoefte voor
het gezin. Het alternatief was de veel duurdere auto. Dat begon al in de
twintiger jaren en eindigde pas in de jaren ‘60 van de vorige eeuw.
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1920 – 1940 De Crisisjaren
Eysink Jubileum 125cc – 1939
Na de beurscrash in 1929 verdiende de Nederlander opeens veel minder
of werd zelfs werkeloos. Daardoor kwam er een veel soberder patroon van
mobiliteit. Ook de wetgeving speelde met financiële voordelen in op het
gebruik van lichte motorfietsen. De hier getoonde Eysink Jubileum 125cc van
1939 is een mooi voorbeeld van een nieuwe, lichte motorfietscategorie die in
deze periode is ontstaan.

1940 – 1945 Militaire mobiliteit met oude legermotoren Harley Davidson
WLC Harley-Davidson WLC ‘Liberator’ – 1945
Onze bevrijders maakten op grote schaal gebruik van motorfietsen. Eén van
de meest tot de verbeelding sprekende motoren uit de Tweede Wereldoorlog is de Harley-Davidson WLC, door de Nederlands bevolking ‘Liberator’
gedoopt. Nadat de Amerikaanse en Canadese troepen zich uit Europa terugtrokken, werden ook in Nederland vele Liberators in grote getale achtergelaten. Deze kregen vaak andere bestemmingen. Zo heeft de ANWB deze
motoren direct na de oorlog voor de Wegenwacht gebruikt. Door de aantallen en het speciale karakter zit deze motorfiets in het collectieve geheugen
van de Nederlanders verankerd.
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1945 – 1965 Mobiliteitsexplosie na WO-2
ARIEL NG350 – 1947
In de vijftiger jaren vond voor alle wegvoertuigen een mobiliteitsexplosie
plaats, ook voor motorfietsen. Voor het afleggen van grotere afstanden
werd op grote schaal gebruik gemaakt van goedkope, zuinige motorfietsen.
Maar, waar moesten deze motorfietsen net na de oorlog vandaan komen?
De Engelse motorindustrie schakelde bijna meteen over op ‘vredesproductie’
door vrijwel ongewijzigd verder te produceren en de ex-legermotoren zwart
i.p.v. kaki te spuiten.

33

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 110, december 2017

Er werden ook andere creatieve oplossingen bedacht, zoals de scooter en
de dwergauto, die ook met motorrijbewijs waren te gebruiken en het zijspangebruik beleefde een revival. Het ARIEL NG350 model karakteriseert deze
opstartende Engelse civiele motorproductie van net na de oorlog en vormt
mede het begin van de motorisering na WO-II.
1965 – 1985 De motorfiets als vrijetijdsbesteding
Honda CB750 – 1970
Eind zestiger jaren werd de rol van de motorfiets in economisch opzicht veel
kleiner, want de Nederlanders konden toen een kleine auto kopen. Echter,
in de jaren zeventig begon voor de motorfiets een revival als middel voor
vrijetijdsbesteding. Dat duurt voort tot aan de dag van vandaag. De opmars
van de Japanse merken begon al vroeg in de jaren ‘60 met onder andere de
Honda Dream. Maar veruit de bekendste en meest trendsettende motor uit
eind ‘60-er en begin ‘70-er jaren is de 4-cilinder Honda CB750. De Honda
CB750 is eind vorige eeuw tot Motor van de Eeuw verkozen.
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Watjestreffen 2018
door: Luijt Postma

Het jaar loopt alweer ten einde. Sinterklaas, de `Motor-expo` in Houten -met
onze clubstand- Kerst en Oud en Nieuw, staan al weer voor de deur.
Ondanks al het feestgedruis, zal bij menigeen de gedachte reeds zijn uitgegaan naar ons traditionele Watjestreffen. Bij mij in ieder geval wel.
Het Watjestreffen 2018 wordt –wat mij ter ore is gekomen- een bijzonder
treffen, want dan zal het voor de 15e keer zijn dat wij in het tweede weekend van februari bijeen zullen komen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen
dat het bestuur daar extra aandacht aan wil besteden. Op welke wijze daar
vorm aan zal worden gegeven is ook voor mij nog een verrassing, maar de
organisatie kennende komt dat vast wel goed.
Ik zelf hoop –net als dit jaar- ook voor komend jaar op een flink pak sneeuw
dat weekend. Je bent per slot een watje of je bent het niet.
Tot Watjes,

Luijt
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Even Voorstellen 3
Door: Godfried Putten

Hee mannen(vrouwen) van Ural Dnepr club.
Ik ben Godfried 56 jaar motor rijder van af mijn 18 jaar. Een jaar of 3-4
terug kwam ik wat foto 's tegen van oude Oostblok zijspannen.
Whoo, dat vond ik interessant.
En inderdaad na wat googelen kwam ik er een tegen die te koop stond.
Wel geen Ural maar een Izh 49 met zijspan. Invoer papieren en kenteken
aanwezig (nog geen nl kenteken). Ook kwam ik de Ural Dnepr club tegen,
ook fijn. Wil ik nu iets weten of heb ik iets nodig, met zijn allen weten we
meer dan 1.
Vandaar ik ook lid ben geworden. En ik hoop ook het volgend jaar mee te
doen met een toer.

Godfried

Ps maak de izh legergroen
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UDCN Agenda 2017 /2018
16 en 17 december 2017 Central Classics
Beurs in Houten. Ook dit jaar zijn wij weer
aanwezig op de Central Classics Beurs in
Houten. Wij staan als altijd op stand 253 in
Hal 2 http://www.centralclassics.nl/
9-10 en 11 februari WATJESTREFFEN
Een goede start van het nieuwe seizoen met een speciaal tintje op onze
locatie in Blaricum. Het is alweer ons vijftiende Watjestreffen.
Een bewezen succes moet je niet veranderen dus komen we weer bij elkaar
volgens het vaste recept van vuurtje stoken, toertocht en eten klaarmaken
onder de bezielende leiding van onze topkoks Henk en Hans.
24 maart ZANDHAPPERSRIT
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste van mens
en machine vragen 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.
April CENTRAL CLASSICS
Helaas is de hele voorjaarsbeurs vervallen. In december zijn we er weer
bij.
14 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.
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4-5 en 6 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in de omgeving van Den Bosch.
Tijdens dit Treffen wordt ook de Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het programma zal de meesten verder bekend in de oren klinken. Honden
en campers toegestaan.
22-23 en 24 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is dit jaar langs de Lek in de buurt van Schoonhoven. Dat
worden dus mooie dijkweggetjes tijdens de toertocht.
Honden en campers toegestaan.
1 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onvergetelijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.
7-8 en 9 september NAJAARSTREFFEN
Het laatste weekend is in de buurt van Bunnik. Op de camping hebben
we een eigen veld ter beschikking. Honden en campers toegestaan. Er is
geen stroom op het veld zelf maar met lange verlengkabels kunnen we dit
oplossen.
November SLEUTELDAG NAJAAR
Waarschijnlijk komt er in november nog een extra Sleuteldag in het zuiden
van het land. We houden je op de hoogte.
December 2018 Central Classics Beurs in Houten
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in Houten.
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Japanse Betrouwbaarheid?!
Door: Rob Maier

Op Donderdag 24 Augustus begon onze Vakantie, zoals enkele van jullie weten hebben wij sinds enkele maanden een Pan European st1100 EML
zijspan aangeschaft zodat we met de kleine en grote ;-) meid in de bak op
vakantie kunnen. (en in de toekomst verder Europa in kunnen trekken).

Die ochtend staat alles gepakt en bezakt klaar om met de zijspan en aanhanger naar onze camping te gaan in Puth te Limburg (echt een aanrader
mooir boerencamping “camping de Botkoel”). Ik heb een route uitgezet op
de navigatie, eerst een stukje over de snelweg, en daarna binnendoor rustig
over de mooie wegen richting de camping. Ik wordt helemaal vrolijk hoe
Eefje en Ilja genieten van de mooie omgeving in de bak.
We komen rond een uur of 17.00 aan op de camping, alles opzetten, en snel
wat eten want het wordt al weer vroeger donker. De volgende dag komen
opa en oma (Eef en Marion Bilars) een weekendje langs bij ons. Het weer is
heerlijk, we zitten midden in de mooie nazomerse dagen (30+ graden.)
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Zaterdag 26
Augustus hadden
Eef en ik in de
planning staan
om eens te gaan
kijken op het EGT
(Euro Gespanne
Treffen) te Luxemburg, we rijden
over de snelweg
erheen, want dat
maakt lekker
meters op zo’n
vlotte motor!
Op het terrein komen we al snel Wim en Anke van Sorge tegen, daar krijgen
we een heerlijk bakkie koffie. We babbelen wat, en we gaan een rondje
lopen over het terrein. We kijken onze ogen uit, wat een hoop zijspannen
staan daar bij elkaar op 1 terrein. Eigenlijk zoveel dat je ze op 1 dag niet
allemaal goed kunt bekijken! Maar we hebben toch maar 1 dag om te kijken, daardoor lopen we langs de ene zijspan wat vluchtiger dan voorbij de
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andere. En zo kom je ook nog af en toe een clublid of een andere bekende
tegen. Rond een uur of 16.00 besluiten we weer richting de camping te gaan,
dit omdat het nog anderhalf uur rijden is naar Puth. Echter is er op deze dag
ook Formule 1 in Spa België. Dus we hebben op onze terugweg nog wat
file, geen probleem dan wachten we toch even. Een klein half uur later is het
voorbij en kunnen we weer vrolijk verder rijden. We zoeven weer met een
aangenaam tempo door. Echter op de A2 ter hoogte van Maastricht Airport
een harde doffe knal, en een rookwolk. Ik merk dat de motor nog gewoon
goed loopt, dus ik stuur hem de vluchtstrook op en er komt direct een afrit
voor de bus. Snel naar beneden en weg van die gevaarlijke snelweg.
Motor uit, en eerst
maar eens kijken wat
het probleem echt is.
Koelvloeistof overduidelijk dit ligt op de
grond en dan maar
kijken of het zelf op
te lossen is. Ik schroef
snel wat plastic eraf
en kom er al snel achter dat een koelvloeistof slang gesprongen
is onder de carburateurs tussen de V van
de cilinders. Hier kom
je niet zo snel bij dus toch maar de ANWB bellen. Direct gevraagd of hun
een oplegger combinatie kunnen sturen. Helaas werken ze volgens protocol.
Ze sturen eerst een auto met monteur, (1 uur en een kwartier wachten) hij is
er eindelijk en constateert direct een gesprongen koelvloeistof slang. Hij belt
met de centrale en er mag een oplegger combinatie komen om de motor op
te halen (weer ander half uur wachten). Hij is er (21.00 uur ) en snel de motor
op de oplegger zetten en richting Nieuwegein waar we de motor naar toe
brengen. We komen daar aan rond middernacht. We stallen de motor, pakken snel de auto en rijden midden in de nacht weer naar de camping toe.
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Zo wordt een 2 weekse motorvakantie ineens na 3 dagen toch weer een
auto vakantie. In de volgende dagen op de camping heb ik opgezocht welke
onderdelen ik allemaal nodig heb om dit probleem op te lossen. Ik ga maar
uit voorzorg alle koelvloeistof slangen vervangen, en van het Pan European
forum (www.st1100-st1300.eu) krijg ik nog een paar onderdelen geadviseerd die ik beter direct kan vervangen bij deze reparatie.
Deze onderdelen liggen thuis op
me te wachten bij aankomst na de
vakantie.
Ik plan 2 dagen sleutelen in om
deze klus te klaren, want ik had
ook al in de planning staan om
de distributie snaar te vervangen.
(daar ben je toch al bijna met het
vervangen van de koelvloeistof
slangen.) Ik verwijder rustig al het
plastic werk van de motor en peuter wat meer onderdelen eraf, en
vind een gesprongen koelvloeistof
slang, dit is toch niet normaal dat
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dat zomaar gebeurt hier moet een andere oorzaak voor zijn dus we gaan
verder sleutelen. Ik had ook een thermostaat besteld om te vervangen, bij het
monteren hiervan heb ik het probleem gevonden.
Na de overdruk dop van het koelwater systeem zit een dun slangetje die
terugloopt naar het niveau tankje toe, en deze is in de afgelopen 20 jaar
rustig dicht gecorrodeerd. Even terug naar de dag dat het gebeurde ruim 25
graden en lang op snelheid rijden betekend dus veel warmte en hij kon de
druk niet kwijt en dan krijg je een plof en een rookwolk. Gelukkig is alleen
de slang gesprongen zonder extra schade aan het motorblok, en is dit relatief makkelijk te repareren.
Na anderhalve dag sleutelen zijn alle klussen afgevinkt die op de lijst stonden en hebben we daarna al weer meerdere kilometers gemaakt met het
gezin.
Op naar de volgende vakantie die hopelijk autoloos verloopt.
Zo zie je maar, alles wat betrouwbaar lijkt hoeft het niet te zijn. Of was dit
gewoon domme pech?! Wie zal het zeggen……..

Rob
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Motocrypto Twin nr. 110
Hallo puzzelaars. Hier zijn we weer met
een nieuwe uitdaging, maar eerst de
oplossing van de vorige keer.
De enige inzender van Twin nr. 109, was
onze vaste puzzelaar Dolf Kok. Helaas
had hij één antwoord fout. Dit had moeten
zijn: Rollerbank i.p.v. Bonnenbank.
Jammer Dolf, de volgende keer beter zullen we maar zeggen.
De juiste antwoorden waren: 1.Veteranentreffen 2.Rollerbank 3.Knalpijp
4.Praatpaal 5.Middenberm 6.Klaverblad 7.Apeldoorn 8.Jumborun 9.Zero
10.Pisbakkenstaal.
Nieuwe opgave:
1.Mannequins als herintreders.				.e..o.o.e..e.
2.Die steekt men er frontaal in. 				
.oo..o..
3.Daar loopt pluimvee op.				
.ee..o.e.
4.Wordt extra opgeklopt.				
.u..e. ..u..e.
5.In de file met een bries, juist niet.			
.i..i..
6.VW zonder sjoemelsoftware.				
..oe.e .o..
7.Dan heeft een ketting het nakijken.			
..i…ie.
8.EHBO/post.						..ei..e…aa..
9.Niet standaard, alhoewel.				..ff.
10.In de verbanddoos gezellig bij elkaar.		
.a..e…e..e.
Zoals gewoonlijk kun je de oplossing sturen naar:
Luijt.postma@gmail.com
Veel succes!
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Sleuteldag Hilversum
Zaterdag 14 april 2018

Misschien met wel weer een zachte winter (op moment van schrijven is het pas
december) kunnen we allemaal nog doorrijden zonder grote aanslagen op
mens en machine, maar toch.
Misschien ben je 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 is er de Sleuteldag in Hilversum in de werkplaats van aannemingsbedrijf
Manten (een neef van ons oudste lid Cees Manten).
Je bent welkom bij:
Manten Aannemingsbedrijf
			Vaartweg 185
			1217 ST Hilversum
Hij stelt werkplaats en parkeerruimte beschikbaar.
Je bent zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd.
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Op zaterdag zijn er ook
onderdelen te koop. Jan
Wassenaar is dan aanwezig en eventueel kunnen
ook zelf meegebrachte
onderdelen worden uitgewisseld.
Heb je nog iets in de
schuur liggen wat eigenlijk
ook wel weg mag, neem
het dan lekker mee en probeer er een ander clublid
blij mee te maken.
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.
Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com
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IMZ M72
Deel vijf !!

Ja, en wat met een climax had moeten plaatsvinden werd een dompertje.
Toen ik de motor begon op te bouwen heb ik een frame gebruikt met een
oude douanegoedkeuring erin, niet het originele frame want daar had ik een
liefhebber voor gevonden die dit bouwjaar graag wilde hebben. Ach, een
douanegoedkeuring, wat kan je gebeuren. Nu, een hoop kan ik je vertellen.

Aangezien ik al wat twijfels had bij het framenummer heb ik mezelf op
voorhand niet te vrolijk gemaakt, maar goed ook. Het framenummer zou een
herinslag van de douane voor 1998 zijn en de douane houdt zelf geen registers bij ouder dan zeven jaar. De Douane is tussen 1995 en 1998 gestopt
met inslaan van nummers, daarna is die activiteit overgenomen door de RDW
zelf. Aangezien de papieren administratie van dit soort activiteiten maar 7
jaar bewaard wordt door de douane is het niet meer mogelijk om achteraf
de identiteit van het frame vast te stellen etc.....
Het bijgevoegde papiertje werd als niet voldoende gekwalificeerd. Ondanks
mijn overtuiging en aangevoerde bewijsstukken (foto's, modelkennis als 'clubexpert', vergelijkbare modellen en nummers van mijn andere M72 en foto's),
het mocht allemaal niet baten. Ondanks de medewerking van de heren, op
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een gegeven moment stonden ze met drie man te kijken, zoeken en krabben,
is het momenteel nog niet mogelijk om een kenteken te krijgen op dit frame.
De wetgeving wordt een stuk strakker gehandhaafd tegenwoordig.
De keurmeester in Roosendaal vertelde dat hij die maand een 8-tal motoren had gekeurd, allemaal ex-Oostblok, veel Moldavie etc. met onduidelijke
registraties. Hij had er maar drie mogen goedkeuren. Ze letten nu een stuk
beter op, blijkbaar wordt er vrij veel dubieus aangeboden. Als beginner in
de materie zou ik nu denk ik eerder gaan kiezen voor een model met NLkenteken dan het zelf proberen. Ach ja, nu nog een oplossing bedenken voor
mijn eigen probleem.
Alles overbouwen in een gelegaliseerd frame lijkt nu nog de enige optie.
Gelukkig krijg ik een kloppend NL-frame aangeboden, dan moet alles maar
overgezet worden, alsof er nog niet genoeg werk in is gaan zitten.
Ach, enige tijd later is het leed geleden en is mevrouw op de weg om af en
toe een rondje te maken. Nog niet helemaal probleemloos maar ook dat
gaat wel goed komen. Het weer is nu wat minder aan het worden dus ze
blijft meestal toch binnenstaan, de winterspannen staan vooraan en in het
voorjaar gaan we wel serieus aan de gang om haar betrouwbaar te krijgen.
Ik heb niet helemaal stilgezeten, het olielekje waar ik de vorige keer over
berichtte is imiddels wel opgelost, bleek een lekkende kurken pakking te
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zijn onder de klepveer. Was gescheurd aan 1 kant. Ik heb die meteen maar
vervangen toen ik toch bezig was.
Het grootste probleem zit er nog 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. Bij het overbouwen zag alles er eigenlijk goed uit dus toch
maar zonder verdere demontage overgezet. Zal toch nog een keer de bak
eraf moeten om dit te inspecteren maar dat bewaar ik ook nog maar even.
Ik heb nog een set nieuwe koppelingsplaten en veren voor een M72 liggen,
misschien zet ik er die dan ook wel meteen in. Verder loopt ze prima en rijdt
goed.
De vernieuwde remmen beginnen in te lopen en de remkracht wordt steeds
beter, ik mis de zijspanrem niet echt momenteel bij het rijden. Deze zijklepper
loopt verder erg goed op toeren, rond de 80 kruisen gaat probleemloos en
bij gasgeven gebeurt er nog wat. Mijn andere M72 krijgt daar dan wel een
beetje ademnood.
Groeten,

		 Benno
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24 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 achtste keer al rijden we deze in de omgeving van Chaam, Ulicoten,
Baarle-Nassau. Dit jaar staat hij voor 24 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
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rit is daar ook gelegenheid voor natuurlijk, thuis bij Robke wordt meestal ook
goed voor ons gezorgd.
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, of verder weg wonenden, onder ons een goed moment om de echte
kracht van een Oostblok-motor 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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De Russische keuken
Boris klapt weer eens uit de Russische keuken.
Typisch Russische gerechten
De Russische keuken is de afgelopen eeuwen
beïnvloed door vele Europese keukens, waaronder de Franse, de Duitse en de Zweedse keuken. Ook de Russisch-orthodoxe kerk heeft veel
invloed gehad op de keuken van Rusland. Zij verboden het gebruiken van ingrediënten als melk
en vlees. Veel gerechten bestaan daarom voornamelijk uit groenten, vis en paddenstoelen. De
Russische keuken wordt gekenmerkt door eenvoud
en voedzaamheid. De Russen eten graag pirosjki,
gevulde deegkussentjes. Champignons en vlees
zijn veelgebruikte vulmiddelen. De deegkussentjes
kunnen overgoten worden met een saus van zure
room, knoflook en dille. Ook boeuf stroganoff,
een typisch Russisch gerecht, wordt graag gegeten. In dit vleesgerecht worden stukjes biefstuk overgoten met een saus van
room, champignons, mosterd, tomaat en cajunkruiden. Boeuf stroganoff wordt
vaak geserveerd met rijst. Ook borstjsj is een populair gerecht. Borstjsj is een
Russische koude soep, gemaakt van kool, bieten en vlees.
Dranken in Rusland
De nationale drank van Rusland is wodka, een sterke drank met een vaak erg
hoog alcoholpercentage. Er zijn vele soorten wodka, waaronder wodka met
citroensmaak, wodka met kruidnagel en wodka met bosbessen. De meeste
Russen stoken de wodka zelf. Een andere populaire Russische drank is kvas,
een drank van meel en vruchtensap.
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Vlees - Russische steaks
Aantal personen:
4
Bereidings tijd:		
20 minuten
Menugang:		 Bijgerecht
Ingrediënten
- zout
- tijmpoeder
- 50 gram bloem
- 1 rode paprika
- plukjes peterselie
- 1/2 deciliter wodka
- 4 deciliter bouillon
- 800 gram contrefilet
- zwarte peper uit de molen
- 200 gram kleine champignons
- 100 gram margarine of boter
- 1 deciliter room of koffieroom
- 1 eetlepel mild paprika poeder
- 1-3 geperste teentjes knoflook
- 1 blikje (70 gram) tomatenpuree
- 2 theelepels pikant paprikapoeder
- 1 middelgrote zeer fijn gesnipperde ui
Bereidingswijze:
Snijd van de contrefilet overdwars 4 lapjes (ongeveer 2 centimeter dik). Laat
een kleine vetrand aan een zijde van het vlees. Snijd het vet op 2 plaatsen in.
Was de champignons en verwijder daarbij de harde en donkere delen. Snijd
de champignons overlangs in plakjes.
Was de paprika. Snijd die overlangs twee keer door en verwijder de steel
en de zaadlijsten met zaad. Verdeel het vruchtvlees in lange smalle repen.
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Verwarm 40 gram margarine in de vleespan en fruit daarin onder af en toe
omscheppen de ui met knoflook goudgeel.
Roer de bloem door de inhoud van de vleespan. Voeg 1 eetlepel paprikapoeder toe en laat deze roux op een laaggedraaide warmtebron heet
worden. Let op dat de uisnippers niet te bruin worden.
Verhit de rest van de margarine in de koekenpan. Bestrooi de lende biefstukken met peper en zout. Leg het vlees in de hete margarine zodra het schuim
begint weg te trekken en de margarine begint te kleuren. Bak het vlees op
een hooggedraaide warmtebron aan beide zijden in ongeveer 6-7 minuten
mooi bruin van kleur.
Doe de tomatenpuree bij de roux in de vleespan en schenk 3 deciliter lauwwarme bouillon erbij. Breng de saus onder voortdurend roeren aan de kook.
Roer de plakjes champignons erdoor.
Blus het vlees en de braadjus met de wodka. Steek de inhoud aan en laat
de wodka enkele minuten branden (flamberen). Bestrooi het vlees met zeer
weinig tijm en neem het uit de pan. Zet het vlees even apart op een warme
plaats.
Giet de braadjus bij de saus en roer deze door elkaar. Voeg het pikante
paprikapoeder toe en 1 mespunt tijm. Roerde room door de saus en proef
deze. Maak de saus op smaak af met peper, zout, paprikapoeder en wodka.
Verdun de saus tot de juiste dikte met de rest van de bouillon.
Leg de lendenbiefstukken in de goed voorverwarmde serveerschaal. Schep
de saus om het vlees in de schaal. Garneer de schotel met wat plukjes peterselie.
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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.
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 !!

