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Club zoekt voorzitter en meer

Normaal staat hier het voorwoord van de voorzitter maar na het afscheid 
van Frans op het voorjaarstreffen zitten we als UDCN zonder voorzitter.

Natuurlijk vinden we als bestuur dat deze functie zo snel mogelijk weer 
vervuld moet worden. Daarom in deze Twin een open sollicitatie naar een 
voorzitter en/of bestuursleden.

Wat wordt er van een voorzitter verwacht?

In ieder geval een gedreven clublid
-  die in samenwerking met de overige leden van het bestuur en 
 natuurlijk de leden, de club een duidelijke richting gaat helpen   
 geven.
-  in de gelegenheid is om bij zoveel mogelijk activiteiten van de club  
 aanwezig te zijn.
-  als aanspreekpunt dient voor onze leden en de buitenwacht.

Hoeveel tijd kost het voorzitterschap?

Naast het bezoeken van activiteiten is er jaarlijks één bestuursvergadering.
Deze beslaat één zondagmiddag in het voorjaar.

Verder is er lopende het jaar onderling overleg binnen het bestuur via 
Whatsapp en mail.

Dit kost je gemiddeld zo’n twee uur per maand.

In de loop der jaren is ons bestuur langzaam kleiner geworden. We lopen 
nu tegen een ondergrens aan. Dus, wie is nieuwsgierig wat het besturen van 
zo’n grote landelijke club inhoudt en wil meedenken over de toekomst van 
de UDCN? De absoluut noodzakelijke functies zijn al vervuld dus je kan eerst 
rustig proeven als algemeen bestuurslid.
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Hoeveel tijd kost het je?

Dat is niet veel anders dan wat wat de voorzitter aan tijd kwijt is, waarbij de 
“verplichting” om activiteiten bij te wonen iets minder hard is.

Ben je geïnteresseerd, of wil je meer over weten? Schroom niet om contact op 
te nemen één van de leden van het bestuur voor meer informatie.  
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Van de redactie

Zo, nummer drie ligt weer voor je neus. Een wat dunner exemplaar dit keer 
want zoals al eerder vermeld is de hoeveelheid kopij niet om over naar huis 
te schrijven momenteel. Misschien dat met alle vakanties achter de rug het 
binnenkort weer kopij gaat regenen, hopelijk, we zullen het zien.

Voor de meesten van ons zullen de vakanties er al weer aardig opzitten dit 
jaar. Hopelijk hebben jullie allemaal een leuke tijd achter de rug en heb je 
tijd kunnen vinden om de motoren wat extra te vertroetelen of gebruiken.

Hier in Langeweg ben ik weer druk buiten bezig en heeft de motorhobby 
helaas een stapje terug moeten zetten. Ik had goede voornemens om dit jaar 
het EGT (EuroGespann Treffen) in Luxemburg te gaan bezoeken. Vorig jaar 
was het te warm en ging het niet door, nu was het weer warm maar ik was er 
klaar voor. Er moest alleen ter voorbereiding nog wat grondwerk gebeuren 
voor mijn schuur maar daar had ik een mannetje voor. Helaas besloot die om 
er geen zin in te hebben en mocht ik alsnog zelf opdraven om het bouwrijp 
maken te doen. Fijn hoor, in plaats van met een potje bier te kletsen over 
zijspannen, heb ik een weekeinde lang mijn rug moeten breken over beton, 
stenen en zand uit de grond in de tuin te werken. Ach, goed voor de conditie 
zullen we maar zeggen. Met een kantoorbaan moet je alles aangrijpen voor 
de lichaamsbeweging nietwaar. Het resultaat is een fraaie schuur in ieder 
geval waar we dankbaar gebruik van kunnen gaan maken, nu nog een keer 
het motorhok opruimen en dan komt het misschien wel goed.

Als alles goed gaat zal ik het najaarstreffen dit keer wel op mijn gemakje 
kunnen bezoeken, we zullen zien. Het gaat wel met Ursula zijn, dat is gewoon 
lekker gemakkelijk. We gaan weer aardig verder in de agenda en lang-
zamerhand begint het weerbeeld weer wat normaler voor Nederland te wor-
den. Na weer een jaar gekenmerkt met warm weer en droge wegen (en het 
ene weeralarm na het andere) wordt het weer even wennen voor een aantal 
onder ons. Met het vallen van de blaadjes en de nattere tijden komt er weer 
een spannende tijd aan, mooi moment om je motor(en) nog even goed voor 
de winter klaar te maken.
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Begin oktober, de 5e om te precies te zijn, hebben we nog een kleine sleutel 
dag gepland staan, bij mij in de achtertuin om precies te zijn. Als je zin hebt, 
kleine problemen hebt of gewoon een bakkie wil komen doen ben je die dag 
(of wat mij betreft het weekeinde) welkom om langs te komen. Er is geen 
onderdelenvoorziening die dag aanwezig dus als je wat wilt doen moet je 
wel even van tevoren navragen of dat die dag mogelijk is. 

Ons hoofd techniek is er niet bij vanwege andere verplichtingen dus we zullen 
het met elkaars sleutelkunsten moeten doen. Prima momentje om de motor 
nog even klaar voor de winter te maken, om die rotte wiellagertjes een keer 
te wisselen of ander onderhoud waar je zelf liever niet aan begint in je 
eentje. Daarnaast is het veel gezelliger om samen te sleutelen heb ik door de 
jaren geleerd. Of het ook beter opschiet is de vraag natuurlijk. Ik zorg voor 
soep en broodjes in de middag.

Na deze activiteit hebben we als UDCN eigenlijk alleen nog de Central Clas-
sics beurs op de kalender staan in december, al meerdere jaren een leuke 
onderdelen en oldtimerbeurs voor het gehele gezin. Ook daarover meer in 
deze Twin. Veel plezier met lezen en denk eens aan ons met een stukje kopij, 
eeuwige roem is je deel !

Benno
Van John,

Op het moment van schrijven ziet het er naar uit dat de zomer in èèn klap is 
veranderd in de herfst. Dat betekent voor de mooi weer rijders, waar ik ook 
toe behoor, bijna het einde van het motorseizoen. Heerlijk, weer sleutelen in 
de garage, schuur, hok o.i.d. om problemen aan te pakken, dingen te verbe-
teren, onderhoud te plegen of als arbeidstherapie :-). 

Door het mooie weer en de soms zeer hoge temperaturen is bij de meeste 
motorduivels waarschijnlijk wat werk aan de motor blijven liggen. Dit naast 
het werk wat altijd al om de hoek lag en soms meer prioriteit had. 
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Wat voorbeelden; onderhoud aan huis en tuin, zoals daar zijn, lekkages, 
verstoppingen, kapotte lampen, likje verf hier en daar, zieltogende bomen en 
planten die naar water smachtten. 

Daarnaast onze sociale verplichtingen, verjaardagen c.q. familiebezoek, het 
contact met de buren onderhouden, tot laat in de nacht en daardoor wat 
later uit bed met een ....... en een droge mond ! 

In mijn geval ook veel tijd doorbrengen met de kleinkinderen. En last but not 
least veel te veel tijd besteden aan het verdienen van de broodnodige pecu-
nia’s  Vul de rest van de bezigheden maar verder zelf in naar jouw smaak ! 

Daardoor is de zomer voorbij gevlogen en resulteert dat voor mij persoonlijk 
in het nog niet af hebben van “Tonja” een M72 in een legergroene kleur met 
een type bakje van de 1e lichting. De M72 is zo goed als af, alhoewel ze 
moet ook nog draaiende gekregen worden. 

Het zijspan is een ander verhaal, met hulp van Cok is er nu een passende as 
en voor zover ik weet heb ik alle onderdelen om het frame in orde te maken. 
Er ontbreekt een groot stuk in de bodem en moet er hier en daar wat ontroest 
worden. Dus aardig wat las- en lakwerk voor de boeg. Ik wil toch proberen 
dit jaar de M72 nog af te krijgen en van kenteken te voorzien. De bak zal 
volgend jaar worden. 

Ik hou jullie op hoogte en kijk uit naar jullie geschreven verhalen, wink wink, 
om in de Russian Twin te publiceren ! Ik hoop een aantal van jullie op het 
laatste Treffen van dit jaar te zien en evt. een glaasje samen te nuttigen bij 
het kampvuur onder het gebruikelijke ge....(censuur) :-)

Groetjes uit een nu zeer regenachtig IJsselstein.

John
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Verslag zomertreffen UDCN 21, 22 en 23 juni 2019
Door: Sabine Klunder

Hoi allemaal, 

Op vrijdagavond 21 juni reed ik van Enschede naar Sint Jacobiparochie voor 
mijn allereerste UDCN-treffen. Een solosnelwegritje op m’n Sportster, want 
Pollus was ‘s ochtends al vertrokken met hond Timo in de bak. 

De ontvangst was fantastisch: superblije hond, glaasje rode wijn, camping-
pasta di Pollus,  een goed vuur en allemaal gezellige mensen om te leren 
kennen. Hoewel, gezellige mensen… Roel splitste me natuurlijk wel direct dit 
schrijfklusje in de maag… (geintje Roel, no problemo ;-)) 
Het werd dus een latertje…

De volgende ochtend verzamelden we om een toertocht door het Friese land 
te gaan maken. Het follow-up systeem kende ik nog niet, maar dat werkte 
perfect en wat ook hielp was dat er nul pechgevallen waren. Het enige dat 
voor oponthoud zorgde waren de schaapjes op de dijk, die geen ontzag 
hadden voor al die motoren, recht voor me overstaken en gewoon midden op 
de dijk bleven staan. Haha!
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Na enig aandringen mochten we toch door en na zo’n twee uur meanderen 
door het prachtige Bildtse landschap met z’n mooie watertjes en poppedorp-
jes kwamen we aan in Franeker. Tijd voor lunch! Staande lunch werd het voor 
ons, want we troffen een kraam met de beste kibbelingen, yummie. En nog 
een kleine wandeling, want Franeker is een prachtig oud stadje. Tijd voor het 
planetarium was er helaas niet. Na nog een klein stukje brommeren kwamen 
we aan bij stop nummer 2, een oldtimermuseum. De dochter van de baas 
heette ons in prachtig Fries welkom en binnen wachtte een indrukwekkende 
verzameling oldtimercars - dat één persoon dat kan opbouwen!

De laatste stop was bij de Appie in St Jabik (zo heet Sint Jacobiparochie 
dus in het Fries) om bbq-spullen in te slaan. Die kwamen ‘s avonds op een 
schöttelbraai-achtig ding (in Twente noemen ze het schöttelbraai, ik weet niet 
hoe het in de rest van Nederland heet) en ook dat smaakte weer erg lekker 
en zowel rond de braai als aan de biertafels was het gezellig. Toen de zon 



10

Nummer 117, september 2019Ural Dnepr Club Nederland

achter de bomen verdween kroop iedereen weer om het vuur voor warmte, 
drank, grappen en goede gesprekken. Het werd niet zo’n latertje als de 
avond ervoor…

Na een heerlijke nacht vol natuurgeluiden (kwakende kikkertjes, piepende 
roofvogels, en hier en daar een snurkende mens) konden we in een zonnig 
weertje inpakken. Bij het afscheids-groetrondje kon ik de vragen of ik nog 
een keer langs ging komen met ja beantwoorden.

Het was een mega-relaxed en ongedwongen weekend, mede door het zon-
nige weer en natuurlijk de strakke organisatie. 

Jan Wassenaar en broer (Jacob), en alle anderen die er waren, bedankt 
voor een super zomertreffen en tot een volgende keer!!

Groeten van 

Sabine (en ook van Pollus)
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De tien van de TWIN
door: Marion Bilars

Ditmaal met:

Naam: 
Fernando van loon

Leeftijd:  
38 jaar

Gezinssamenstelling:
Fernando, Inge, Dylan 14, Kathy 8, Lesley 7, Mylo 5.

Beroep: 
Senior Niet Destructief Onderzoeker, vooral werkzaam in de olie en gas 
industrie in samenwerking met de klant word er aan een kwaliteitssysteem 
gewerkt waar bestaande en nieuwe constructies worden gecontroleerd en 
geïnspecteerd.

Motorpark:
Ural toerist, Dnepr MT9

Lid van de UDCN sinds:  2017

1.Wat is de reden dat je ooit aan een rus begonnen bent.

12 jaar geleden was ik op zoek naar een motor waar ik in mijn vrije tijd een 
beetje aan kon sleutelen en de motor waar ik destijds op reed een Suzuki 
GSX600F was daar niet geschikt voor omdat ik deze voor woon/werk ver-
keer gebruikte. 

Na wat zoeken op internet kwam ik uit op een Rus (lekker betaalbaar) dus na 
kort contact met de verkoper de Rus opgehaald en met een beetje hulp van 
de ANWB ook nog thuis gekomen. 
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Dus zo was de toon gelijk gezet en ben ik de eerste 2 jaar met het knoeiwerk 
van de vorige eigenaar aan het stoeien geweest tot ik het beu was en de 
motor in de garage had gereden en helemaal had afgebroken en van vooraf 
aan opnieuw ben begonnen.

2.Wat is je beste herinnering aan je span?

De vakanties met een van de kinderen in het span zijn toch wel de leukste, 
maar de aandacht dat zo’n Rus trekt is stiekem toch ook wel leuk.
Ik was eens een tourtje aan het rijden met mijn schoonvader en een vriend 
van hem zij reden allebei op een van de nieuwere BMW’s en toen we de 
motoren hadden geparkeerd om te lunchen had die Rus van 1000 euro meer 
bekijks dan de duizenden euros aan Tupperware die er naast geparkeerd  
stonden. 
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3.Wat is je slechtste herinnering aan je span?

Dat de Rus URAL (vooral in de begin periode) altijd lekkage’s kreeg als we 
op vakantie gingen en dat olie overal waar je keek uit kwam zetten. Nu is het 
vooral de DNEPR die voor de nodige hoofdpijn zorgt.

4.Heb je een leuke anekdote over de club?

Nee, schiet me niks te binnen

5.Heb je nog andere hobby’s?

In de winter ben ik fanatiek snowboarder die graag offpiste gaat en in de 
back country  mooie afdalingen zoekt, Ben vorig jaar om deze reden naar 
de Himalaya afgereisd omdat daar nog ongerepte natuur is.
En verder zijn vooral de vrouw en kinderen die de meeste aandacht en tijd 
vragen om leuke dingen mee te doen. 

6.Wat was je beste treffen ooit?

Er springt niet echt een weekend uit, vind de weekenden altijd wel heel 
gezellig.
Maar het leukste tot nu toe vind ik de zandhappersritten dan toch wel zeker 
als er nog wat modder te vinden is.

7.Welke motor uit het UDCN bestand vind je het mooist?

Kan me zo geen favoriet bedenken, maar er rijdt een rode solo mee op de 
weekenden die vind ik wel wat hebben.

8.Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?

Vermijd de grote verbindingswegen en geniet.
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9.Wil je nog iets kwijt, wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmer-
king?

Bedankt voor de uitnodiging Hidde, en zie iedereen graag op het najaar 
treffen.

10.Wie wil je uitnodigen voor de volgende TIEN?

Ken de mensen nog niet zo goed, dus laat de keus aan de redactie over.
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“Nieuw” project K750
Door : Gerrit Busweiler

Aangezien ik na mijn pensionering eigenlijk niets omhanden heb (ahum), naast 
de bouw van een campertje, het restaureren van twee Simsonnetjes en het 
opknappen van een Suzuki’tje 250, toch maar eens naar de K750 gekeken 
die in een hoekje van de schuur staat/ligt te wachten op aandacht. 

Even de voor-
geschiedenis: Ik 
geloof twee jaar 
gelden kwam er op 
de Vehikel een man 
aan de kraam met 
de vraag of wij 
wat van Russische 
motoren afwisten. 
Nou ja, wel een 
beetje dus. Hij had 
er drie staan zei 
hij, ooit ingeruild 
door een Pool, en 
hij moest er af. 
Was wel wat werk 
aan. 

Nou ja, toch maar een afspraak gemaakt om te gaan kijken. Bleek een 
motorhandelaar uit Almere die een loods vol motoren had staan en die loods 
moest leeg. Na enig zoeken werden er twee spannen opgescharreld, de 
derde was onvindbaar. 

Niet zo erg want de Russen waren min of meer in staat van ontbinding. De 
ene was het meest compleet, met een blok wat rond te kicken was en alle ver-
snellingen waren te vinden. Deze, de minst slechte, uitgezocht en afgesproken 
dat ik hem binnenkort zou komen ophalen met de aanhanger. 
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Paar weken later richting Almere. Onderweg panne met de auto, bobine 
verbrand, kortom hele dag kwijt en een restauratie-object rijker….. Bij thuis-
komst werd ik uiteraard hartelijk uitgelachen vanwege de partij schroot die 
ik me had laten aansmeren….. Enthousiast de boel afgeladen, op de brug 
en maar eens aan het uit elkaar trekken gegaan. Het viel niet mee, wel uit 
elkaar van ellende. De zijspanbak was overal doorgerot en dus reddeloos 
verloren. Net als de spatborden. 

De tank was redelijk, net als de koplamp. Het zijspanframe was ook goed, 
op de bevestigingspunten voor de draagrubbers na, die waren verpest, maar 
het frame bleek bij nadere inspectie door een Russische of Poolse agrarier 
met een lasapparaat behandeld te zijn op een manier waar de honden geen 
brood van lusten. Jammer maar helaas. De uitlaten waren waarschijnlijk ook 
al eens doorgeroest want die waren vervangen door zelfgemaakte exem-
plaren van dikwandige pijp, zowel de bochten als de dempers, knap stukje 
huisvlijt lijkt mij. 
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Dus maar eens een lijstje gemaakt:
- Frame
- Zijspanbak
- Setje spatborden
- Kabelboom
- Rubbers zijspan
- Set pakkingen
- Uitlaten en bochten
- Deksel gereedschapsbakje
Dit om te beginnen……

Maar eens gemaild met Jan 
Wassenaar die aangaf wel 
het nodige te hebben liggen. 
Dus met de auto naar het 
Hoge Noorden en met een 
volle auto terug. Er blijkt 
dus het complete plaatwerk, 
frame,  zijspanbak, spat-
borden, uitlaten etc in mijn 
auto’tje te passen en dan 
kun je nog rijden ook!

Het wordt weer geen 
koopje, maar dat ben ik 
wel gewend na inmiddels 
ettelijke Russen opgeknapt 
te hebben. 

Maar ja een hobby mag ook een beetje geld kosten nietwaar?

Inmiddels is de complete fiets uit elkaar,  het frame van motor en zijspan 
gestraald en in de epoxy gezet. Een en ander schoongemaakt. Cardan ligt 
uit elkaar. Blokje krijgt nieuwe lagers, keerringen en pakkingen uiteraard, dus 
een meerjarenproject waarvan er nu al twee om zijn. 
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Ben benieuwd wat ik tegenkom wanneer ik het blok uit elkaar trek. Mogelijk 
nieuwe overmaat zuigers, kleppen misschien, we gaan het meemaken. 
Heb dus ook maar een straalkastje aangeschaft via een clublid, want er is 
nogal wat roest en dergelijke aanwezig, en schuren en een staalborstel op de 
slijptol geeft ook een hoop troep. 

Wanneer er ontwikkelingen zijn, komt er een vervolg. 

Gerrit
Rij (en sleutel) voorzichtig!
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Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl

WWW.ROLPA.NL
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Central Classics beurs 
15,16 december 2019

Op 15 en 16 december is er weer de 
internationale beurs in het hart van 
Nederland met 10.000 m2 oldtimer 
motoren, bromfietsen en onderdelen: 
Central Classics in de Expo Houten hal-
len. Hal 2 en 3 zijn nu één grote ruimte geworden met overal een mooi hoog 
plafond, waardoor het overzicht nog duidelijker en de sfeer nog beter wordt. 

Voor een tientje entree vind u een mix van standhouders uit binnen- en buiten-
land. Voor kwaliteit en variatie van het aanbod is weer gezorgd, de diverse 
motor- en brommerclubs zijn natuurlijk paraat. Vier kilometer van Utrecht en 
gemakkelijk bereikbaar langs de A27. Een prima mogelijkheid om op rijd-
bare afstand vanuit het hele land klassieke motoren en bromfietsen te zien, 
onderdelen te zoeken én andere liefhebbers te ontmoeten.

Een week voor Kerst

Iedere beschikbare plek van Expo Houten wordt gevuld met motoren, brom-
fietsen en onderdelen vanaf bouwjaar 1980 en ouder. Je vindt er ook docu-
mentatie, kleding, helmen, gereedschap, enz., maar dat blijft in verhouding en 
liefst gespecialiseerd zodat er een gevarieërd aanbod is. En een week voor 
Kerst zal de Kerstsfeer zeker niet ontbreken.

Mini-colleges

Natuurlijk zijn er weer mini-colleges, inmiddels vast onderdeel van de Central 
Classics beurs en gratis te volgen in de entree hal. Presentaties van zo'n 40 
minuten over diverse onderwerpen, zoals ritten met klassiekers en de techniek 
achter betrouwbare motoren en bromfietsen. Gegeven door liefhebbers voor 
liefhebbers. Die mini-colleges zijn nu volop in voorbereiding, het belooft weer 
interessant te worden. De onderwerpen worden op de site aangekondigd 
zodat u van tevoren al een keuze kunt maken.
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Iedere hal heeft een terras om van een drankje en een hapje te kunnen 
genieten, én dan is er het restaurant om uitgebreider te eten. Alles bij elkaar 
kun je er gemakkelijk een dag doorbrengen. Entree een tientje, dames en 
kinderen tot 12 jaar gratis toegang, parkeren is gratis. Allemaal ingrediënten 
voor een mooi beursweekend!

De beurs wordt op zaterdag 15 en zondag 16 december gehouden in Expo 
Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. 

Entree € 10,00, dames en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Parkeren is gratis. 

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 
via telefoon 06 305 425 28.
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UDCN aanwezigheid Central Classics
15 en 16 december 2019

En voor zoverre het verkooppraatje van Central Classics zelf. Natuurlijk staan
ook wij als UDCN dit jaar weer op deze beurs met een ruime stand met een
mooie sortering aan motorfietsen en persoonlijkheden. 

Naast de UDCN als club is ook ROLPA weer op de stand aanwezig met hele 
stapels onderdelen en hebbedingetjes zodat je portemonnee weer vakkundig 
leeggemaakt kan worden.

De clubwinkel zal wel aanwezig zijn maar heeft op dit soort dagen altijd
maar een beperkt assortiment voorhanden. Mocht je op voorhand al spullen
willen bestellen dan kunnen die natuurlijk wel worden meegenomen en/of
afgehaald op de beursdagen. Zorg er dan wel op tijd voor dat de clubwin-
kel ervan weet en je bestelling verwerkt is. Doe dat niet op het laatste
moment.

Waarschijnlijk staan we weer op de gebruikelijke lokatie maar dat is op dit
moment nog niet zeker. Ga er maar vanuit dat het goed komt. Kom vooral
weer een kijkje nemen op onze stand om even bij te kletsen of te kijken naar
onze motorfietsen.

Zoals je al las in de aankondiging is de toegang voor dames en kinderen tot
12 jaar gratis. Neem het hele spul mee als alternatief voor een dagje die-
rentuin, dan kunnen ze mooi de spullen dragen die jij wilt inslaan.

Heb je nog een bijzondere motor die je graag een keer wilt showen dan is 
dat altijd mogelijk natuurlijk. Meld je even aan bij benno@udcn.nl voor meer 
info. Iedere keer hetzelfde spul wegzetten is ook maar saai. Eeuwige roem en 
glorie verdien je ermee binnen de club en je mag natuurlijk gratis binnen die 
twee dagen.
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Hobbelen of rollen !!
Spaken van wielen.

Omdat onronde wielen voor onze Russen eerder normaal dan uitzonderlijk 
zijn is er door de jaren heen al veel over geschreven. De standaard aan 
elkaar gelaste constructie is vaak al niet zo netjes om mee te beginnen, daar-
naast is het gebruikte staal eigenlijk te stijf en dik (waardoor je er moeilijk 
invloed op uitoefent) en breekt er nog wel eens een spaakje. En met gebro-
ken spaken is niets mis maar het gaat heel snel van kwaad naar erger. van 1 
naar 2,5 en 17 kapotte spaken kan zomaar binnen 20 km gebeuren. Doe dus 
je voordeel met het artikel.
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Er is niet altijd consensus over de beste manier om het op te lossen. Nieuwe 
ronde velgen kopen en laten inspaken door bv. Haan in Schijndel of een van 
de andere specialisten is natuurlijk de gemakkelijkste oplossing maar ook de 
duurste. 

Verder is het type wiel ook nog wel een verschil, door de jaren heen zijn 
er nogal wat verschillende types wielen gebruikt in diverse kwaliteiten. De 
Dnepr Aluminium volnaven trek je bij het spaken al snel ovaal door de rela-
tief dunne stalen remtrommel. De bloemkolen en normale halfnaven staan 
ook niet heel super bekend en hebben daarnaast lange en korte spaken om 
je druk over te maken. De Russische Ural Volnaaf is wel goed maar tegen-
woordig bij de nieuwste types hoor je helaas weer verhalen over fouten in de 
velgen waardoor deze uit elkaar scheuren. Tja, wat is dan wijsheid om toe 
te passen. Hieronder vind je een artikel van, oud steunpunt, Edwin de Harder 
die het al lang geleden (in 1995) zelf heeft proberen op te lossen met Dnepr 
wielen. Succes met het artikel op de volgende pagina’s..

Wielen spaken, een kunst..? (1995)

Een van de belangrijkste uitvindingen ooit is het wiel. Soms zitten er slingers 
in, dan is het tijd voor aktie.. Het werd tijd dat ik me daar maar eens een 
beetje in ging verdiepen.

Een fotokopie over wielen spaken en richten deed mij vermoeden dat dit niet 
al te moeilijk zou zijn. Er op terugkijkend zaten er toch wel een aantal haken 
en ogen aan. Wellicht kan dit artikel wat Russische bobbels in de toekomst 
bestrijden..

De voorbereiding

Na demontage van binnen- en buitenband werden de vastgeroeste spaak-
nippels ingespoten met kruipolie. In de tijd dat de olie inwerkte was het zaak 
het spakenpatroon goed te bestuderen en dit vast te leggen. Er zijn wielen 
met 36 en 40 spaken. Die spaken passen maar op een manier in de velg. 
De 36 of 40 spaken zijn verdeeld in vier groepen van elk 9 of 10 spaken. 
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Let maar eens goed op hoe de beide rijen links en rechts naar 
de velg lopen en hoe de kop van de spaak in de rand van de 
wielnaaf zit. Om en om ligt de kop aan de binnen- of buiten-
kant van de naaf. De spaken met de kop aan de binnenkant 
lopen over de spaken met de kop aan de buitenkant. Vergeet 
overigens in deze fase ook de inwendige mens niet.

Zet een pot sterke koffie. Voor hen die erg trillen adviseer 
ik een flesje grassprietwodka klaar te zetten. Spaken is een 
geduldig klusje. Aangezien mijn vader uit Spakenburg komt 
dacht ik een kleine voorsprong te hebben... Of dit uiteindelijk 
zo was? Lees verder!

Het spaken

Er vanuit gaand dat de spaken velg en naaf verlaten hebben 
is het nu zaak de naaf plat neer te leggen. Steek de eerste 
van de vier groepen van 9 of 10 spaken van buiten naar bin-
nen door de naaf. Sla hierbij steeds een gat over. Plaats nu de 
velg over de naaf met spaken en bepaal nu hoe de spaken in 
de velg terecht moeten komen. De gaten in de velg hebben, 
als je kijkt, een opstaand randje dat een bepaalde richting 
uitwijst. Leg de velg zo neer dat de richting van de spaken en 
uitsparingen overeenkomen. De spaaknippels komen anders 
niet goed te liggen. 

Het werkt erg makkelijk om even te spieken bij en ander wiel. 
Het monterenen, voorlopig nog losjes aandraaien van de 
nippels, gaat in het begin het beste met een passende schroe-
vendraaier. Vanaf het moment dat het schroefdraad door de 
nippel komt heb je echter een pasende steeksleutel of speciale 
nippeldraaier nodig. Dit is een soort ring met uitsparingen.

We draaien nu het wiel en gaan de tweede serie insteken op 
dezelfde manier als de eerste serie. Deze serie is heel belang-
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rijk. Kijk in je schetsjes of naar het voorbeeld-wiel hoe deze tweede rij t.o.v 
van de eerste moet lopen. Ook deze serie losjes vast zetten. Ter controle: in 
de velg zijn nu om en om 2 gaten open en 2 voorzien van nippel en spaak.

De derde en vierde serie spaken worden vanuit de binnenkant van de naaf 
naar buiten gestoken. Het kopje van de spaak komt aan de binnenkant van 
de naafrand te liggen. Deze spaken lopen dus over de voorgaande spaken 
heen. We hebben nu, als alles goed is gegaan, een compleet ingespaakt 
wiel. Draai nu alle spaken aan tot ongeveer dezelfde lengte (b.v totdat het 
schroefdraad van de spaak niet meer te zien is).

The finishing touch

Het is nu tijd het wiel te gaan richten. De axiale- en de radiale speling moet 
n.l. minimaal zijn. Als de speling, resp. evenwijdig aan de as en de afstand 
tot deze as, uiteindelijk b.v 2 mm bedraagt is dit keurig te noemen. Zeker 
voor Russische begrippen. Het wiel zetten we hierbij op een steekas die we 
verticaal in bankschroef of workmate vastzetten.

We beginnen eerst de axiale speling (slingering) eruit te halen. Deze slinge-
ring is goed waar te nemen door een schroevendraaier op te stellen langs 
de velgranden het wiel te laten draaien. Op het punt waar de draaiende 
velg zich het verst van de schroevendraaier verwijderd, corrigeren we door 
de 4 spaken die van de bovenste naafrand naar die plek lopen iets aan te 
draaien. Op het punt waar de ronddraaiende velg zich vlak bij de opgestel-
de schroevendraaier bevindt, moeten er ook 4 spaken aangedraaid worden. 
Dit zijn de spaken die aan de onderste naafrand zitten.

Laat nu het wiel draaien en bekijk het resultaat.

Belangrijk: draai bij het richten altijd eerst de spaken los die losser moeten 
en daarna de spaken vast die vaster moeten. Andersom levert het te veel 
spanning in de velg op. Bij radiale speling (de zogenaamde bulten) moet 
je ook vier spaken aandraaien. Dit zijn er twee aan de onderste en twee 
aan de bovenste velgrand. Als de bodem van koffiepot c.q fles in zicht is 



 27

draait het wiel inmiddels binnen de onszelf gestelde toleranties rond. Nu is 
het belangrijk de spaakspanning te controleren. Dit doet men door met een 
schroevendraaier tegen de spaken van
het ronddraaiend wiel te houden. De klank moet bij elke spaak gelijk zijn.

Alvorens velglint te monteren is het belangrijk te zorgen dat er geen spaak-
koppen door de nippels steken want anders heb je na 100 meter al een 
lekke band. Evt. de haakse slijper over deze uitstekende delen en klaar is 
Kees.

Onderhoud

Een van de nadelen van gespaakte wielen is het noodzakelijke onderhoud. 
Nadat het wiel gemaakt is en de motorfiets de eerste kilometers rijdt gaan 
de spaken zich zetten. Belangrijk om hier dus regelmatig naar te kijken..
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Motocrypto Twin nr. 117

Beste puzzelaars. Om te beginnen de oplossing 
van de opgave uit Twin nr. 116.

Jammer maar helaas hebben wij geen oplos-
singen mogen ontvangen, echter laten wij de 
moed niet zakken en willen wij jullie toch weer 
uitdagen om de bijgaande crypto te ontrafe-
len. 

Maar eerst de oplossing van de vorige keer:
1.Standaard,2.Goeie bak,3.Spaak in het wiel,4.Opendraaien,5.Koppeling,6.
Zuigers,7.Remlichten.8.Motorcross,9.Hercules en 10.Laadpaal.

Nieuwe uitdaging:

1.Wijze waarop kapiteins de vaart eruit halen.  i. d. .nk.rs g..n
2.Hier kunnen Afrikaanse dieren passeren.  z.br.p.d
3.Over tolwegen en door -tunnels.   B.t.l.ngsv.rk..r
4.Die lapt het telkens weer.    W.sstr..t
5.Om deze hoek rijden tegenliggers.   Dw.rsstr..t
6.Dat krijg je van een kruising.    R.t.nd.
7.Het gevolg van minder roken.    B.p.rkt. .sdr.k
8.Na je autorijbewijs, later je motorrijbewijs.  .nh..lm.n..vr.
9.Rekenmeesters op afstand.    K.l.m.t.rt.ll.rs
10.Cardan en snaar.     ..tg.sch.k.ld

Wij wensen jullie veel succes met het oplossen.
Stuur deze naar Luijt.postma@gmail.com
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Sleuteldag 5 oktober 2019
Langeweg, Brabant.

Op veler verzoek hebben we dit jaar weer twee sleuteldagen in het pro-
gramma, na een uitgebreide grote sleuteldag in Hilversum is in het najaar 
nog een kleintje voor de wat meer zuidelijk georienteerde leden. Niet groots 
van opzet maar gewoon bij mij in de achtertuin is op zaterdag 5 oktober de 
gelegenheid om samen aan de motoren te werken. Samen hebben we meer 
kennis dan alleen. Laat zien dat het nodig is..

Wil je je motor winterklaar maken of wat achterstallig onderhoud uitvoeren 
dan is dit de gelegenheid om het te doen. Er is geen onderdelenleverancier 
aanwezig, dus als je klussen hebt bedenk dan op voorhand goed wat je wilt 
gaan doen en wat je daar misschien voor nodig gaat hebben. Overleg des-
noods even of het tot de mogelijkheden behoort die dag.

Meld je aan bij mij en geef aan wat je van plan bent om te gaan contro-
leren/repareren dan kunnen we beoordelen of dit doenbaar is op deze 
lokatie/tijd.

als er belangstelling is kan ik in de achtertuin wel wat tenten kwijt dus een 
maaltijd en borrel is altijd mogelijk. Hier in de buurt is best een leuk rondje te 
rijden eventueel.

benno@udcn.nl

Je bent op 5 oktober welkom op :

Danielstraat 3
4771RP Langeweg
tel: 06-37529277
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UDCN Agenda 2018/2019

13-14 en 15 september NAJAARSTREFFEN

Het laatste weekend is op rand van de Velu-
we. Combinatie van bossen en het rivieren-
landschap. Honden en campers toegestaan.

5 oktober SLEUTELDAG NAJAAR

Tweede Sleuteldag in het zuiden van het land (Langeweg, bij Breda). Lees 
er meer over in deze Twin.

15 en 16 december Central Classics Beurs in Houten

Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in 
Houten. http://www.centralclassics.nl/

Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Dat horen we graag, 

neem contact op met:  Roel de Glopper.
   evenementen@udcn.nl



 33

Najaarstreffen in de veluwse heuvels
13-14 en 15 september 2018

Het najaarsweekend valt laat dit jaar. Dit komt omdat ons treffen altijd het 
tweede volle weekend van september is. Dit jaar starten de volle weekenden 
laat in september.

We gaan dit jaar op herhaling naar een bekende locatie. Boerderijcamping 
’t Klooster in de buurt van Wapenveld. Deze camping ligt in de uiterwaarden 
van de IJssel. Voorwaarden voor een prachtige toertocht zijn dus volop 
aanwezig. Honden zijn (aangelijnd) welkom en kinderen ook.

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. Ook de clubwinkel is aanwezig. Ben je nog op zoek naar 
iets bepaalds, geef het vooraf door aan de clubwinkel zij kunnen het dan 
meenemen.

Programma: 

Vrijdag  14.00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
  
Zaterdag 10.30 uur Toerrit door het bos en rivieren landschap. 
  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    
  your own meat. Wij zorgen voor vuur, sausjes en brood en  
  jullie regelen zelf de rest.
  
Zondag  Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan.



34

Nummer 117, september 2019Ural Dnepr Club Nederland

Adres
      
Camping ’t Klooster www.camping-t-klooster.nl 
Ellenhoorn 6
8191 HC Wapenveld.

Opgave bij  Michel Terlingen  E-mail: m.terlingen2@kpnplanet.nl
Bij calamiteiten Roel de Glopper  06-24738841
         
Voor de nieuwe leden onder ons

Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen 
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de 
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder 
voor zich in aan het eind van de toertocht.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Met Batten in de bocht 
Gerwin Batten

In de vorige aflevering noemde ik drie manie-
ren waarop je een bocht kunt nemen. Daarbij 
lag het accent op het afschuinen van de motor, 
waarbij je zelf min of meer rechtop blijft zitten. 
Manier twee is meeleunen. Wat zijn de belang-
rijkste verschillen?

Om te beginnen is het duidelijk dat je motor 
hoe dan ook schuin de bocht door moet. Ver-
ticaal kan ook, maar alleen als je niet sneller 
gaat dan een kilometer of vijftien per uur. Ligt 
je snelheid hoger en hou je motor en jezelf 
rechtop, dan val je door de middelpuntvliedende kracht de bocht uit. Die 
kracht biedt je het hoofd door je motor schuin te leggen. Da’s geen hogere 
wiskunde, en je hoeft er al helemaal niet bij na te denken: je doet het al 
vanaf het moment dat je leerde fietsen. 

Van bochten rijden kun je overigens wel hogere wiskunde máken. Er spelen 
namelijk nog veel meer krachten een rol. Online is daar van alles over te 
lezen, voor wie dat interessant vindt. Hier noem ik naast die middelpuntvlie-
dende kracht alleen nog de zwaartekracht. Daar krijg je namelijk last van 
als je schuin in die bocht hangt en je opeens je snelheid eruit haalt. Dan is er 
dus opeens veel minder middelpuntvliedende kracht om tegen te gaan. Dit 
betekent dat je op dat moment veel te schuin hangt – en dan komt het weg-
dek heel snel dichterbij. Ook daarom is die trekkende motor in bochten zo 
belangrijk, met als bijkomende tip om in heel krappe bochten (straatje keren,  
haarspelden…) je snelheid met je achterrem te reguleren.

Afschuinen, doorkantelen of tegenleunen werkt vooral goed in die korte 
bochtjes. Zeker als die bochtjes elkaar snel opvolgen, zoals bij een rotonde 
binnen de bebouwde kom. Je blijft zelf vrijwel rechtop zitten en je duwt je 
motor op zo’n rotonde vanuit je heupen van rechts naar links en weer naar 
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rechts. Daarbij laat je eigenlijk je motor al het werk doen. Bochtenwissels 
gaan daarbij veel sneller dan wanneer je meeleunt.

Bij meeleunen blijf je in één lijn met je motor. Je bovenlichaam maakt dus 
dezelfde hellingshoek als je motor. Hang je op die manier in een bocht naar 
rechts, dan kost het meer moeite en tijd om het gewicht van je motor plus 
jezelf in positie te brengen voor een bocht naar links. Waar je motorrijders in 
korte bochtjes vaak ziet afschuinen, zie je dat ze vaker meeleunen in lange 
bochten. Dat betekent niet dat het altijd zo moet, overigens. 

Onderzoek is er bij mijn weten niet naar gedaan, maar als je om je heen kijkt 
zie je dat motorrijders die rechtop zitten (op allroads of nakeds) meestal 
eerder afschuinen. Chopperrijders en bestuurders van snelle motoren leunen 
vaker mee. Dat laatste is opvallend, omdat zowel hun zithouding als de geo-
metrie van hun motoren bijna elkaars tegenpolen zijn. Dat die motorrijders 
minder vaak afschuinen betekent niet dat het niet kan, met die motoren. Dus 
doe het gewoon ‘s. Als je zelf altijd meeleunt, schuin je motor dan ook eens 
af, en andersom. Zo leer je je motor beter kennen en ontdek je mogelijk dat 
je meer kunt dan je dacht – al was het maar omdat je je even bewust wordt 
van hoe je onbewust altijd stuurt. 

Er is natuurlijk ook nog die derde techniek, die vooral op het circuit gebruikt 
wordt. Om met die hoge snelheden een bocht te ronden, moet je een stap 
verder gaan dan meeleunen. Die techniek wordt wel verzitten of inleunen 
genoemd. Dan zit je in rechterbochten alleen nog met je linkerbil op je motor 
en hang je er zelf grotendeels naast. Niet ideaal voor stadse rotondes, van-
zelfsprekend, en eigenlijk nooit de openbare weg, binnen de geldende maxi-
mumsnelheden. We laten dat verhaal in deze rubriek dus buiten beschouwing. 
Noteer ik alleen nog even dat alle drie deze bochtentechnieken niet mogelijk 
zijn zonder tegensturen. En dat komt over twee maanden!
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De Russische keuken

Omdat Boris een beetje uitgeput is wat Rus-
sische recepten betreft, deelt hij graag wat 
interessante weetjes over de inwoners van het 
land waar ooit onze geliefde motorfietsen 
werden gebouwd.

Deze rubriek geeft u de kans uw algemeen 
beeld over de gewoontes van de Russen bij te 
schaven (en dan vooral van Irkutsk). 

Ze handelt dan ook omtrent verscheidene zaken die u wellicht zullen verba-
zen of integendeel, u al bekend in de oren zullen klinken. Het zal u in ieder 
geval wegwijs maken in het dagelijkse leven van de Russen, het Russische 
bijgeloof, specifieke zaken betreffende Irkutsk enzovoort. Geregeld zullen 
hierop dan ook interessante dingen te lezen zijn. Dit alles is te danken aan 
het vak “Internationaal Protocol en Etiquette” dat ik volg aan de universiteit 
van Irkutsk.

Weetjes
–  In zowat elke supermarkt in Irkutsk staan bewakers die u volgen op
 de voet (het kan zelfs zijn dat ze u vragen uw rugzak open te maken  
 aan de kassa alhoewel ze niet eens het recht hebben)
–  In Rusland is het normaal wanneer u iets geeft aan iemand om van  
 die persoon iets gedaan te krijgen (lees ‘omkopen’)
–  Wanneer men antwoordt met ‘goed’ op de vraag ‘hoe gaat het’,   
 verwacht men vaak nog meer uitleg. Men kan ook antwoorden met  
 ‘normal’no’ (gewoon) of ničego (niets bijzonder)
–  Wanneer u naar een discotheek of een nachtclub wil, zal u echter  
 moeten voldoen aan een paar eisen. In Rusland bestaat er zoiets als  
 ‘facecontrol’. Vooraleer u binnen mag, zal u gekeurd worden door  
 een man aan de ingang. Als u naar zijn bevindingen er goed uitziet  
 (voor de dames geldt dan het dragen van ultra hoge hakken en een  
 minirok) mag u binnen. Als u pech hebt, komt u niet binnen
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–  De gezinssituatie in Irkutsk is als volgt: de vrouw doet het huishouden  
 (zorgt voor de kinderen, doet de was, de plas en de strijk) en de   
 man verdient de kost
–  Het is zeer vreemd wanneer men iemands baby te zien krijgt als hij  
 nog geen maand oud is
–  Het is ‘not done’ wanneer kinderen hun ouders zien zoenen
–  Elkaar aanraken als koppel op straat is eerder niet aangewezen   
 volgens etiquette
–  Er zijn enkele gevaarlijke bendes in Irkutsk, die een subcultuur
 vormen, de Gop-Cultuur genaamd. Ze leven aan de rand van de   
 stad en zijn uitermate gevaarlijk
–  Wat u zal studeren wordt eerder door de ouders beslist
–  De sigaretten zijn hier spotgoedkoop (€1,25 voor een pakje)
–  De momenten van samen tafelen met het hele gezin zijn eerder   
 schaars
–  Wanneer u vriendelijk glimlacht naar iemand vreemd op straat
 wordt u doodgebliksemd door die persoon. Het komt namelijk nogal  
 vreemd over omdat glimlachen beschouwd wordt als teken van her 
 kenning of in dit geval spot
–  Kleine kinderen die hand in hand lopen is eerder vreemd
–  Het Russische gezin bestaat uit maximum twee kindjes
–  Er bestaan zogenaamde VIP-kinderen die een eigen bodyguard 
 hebben en alles kunnen krijgen wat ze willen (40% van de kinderen).
–  Vanaf 21 wordt men als volwassen beschouwd
–  In Rusland is het heel normaal dat men soms zijn kinderen letterlijk  
 kwijtgeraakt. De regering heeft dan ook beslist om dit te be-
 straffen. Het is zo dat kinderen vanaf ze tien jaar zijn, in Rusland
 vaak alleen rondlopen om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan of  
 dergelijke. Wanneer een kind na elf uur ’s avonds nog steeds alleen  
 rondloopt en de politie hier achterkomt, worden de ouders verwittigd  
 en dienen zij een behoorlijke som geld neer te tellen
–  Wanneer men op bezoek is bij iemand in Rusland en men biedt de  
 gast eten of thee aan, is het gebruikelijk (wanneer hij het wenst) om  
 eerst ‘neen, dank u’ te zeggen, vervolgens ‘misschien’ en uiteindelijk 
 ‘ja’. Men vraagt met andere woorden steeds drie keer aan die   
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 persoon of hij al dan niet iets wenst. Vraagt men het geen drie keer,  
 kan het onbeleefd overkomen
–  Aan tafel praten Russen vaak over politiek of geschiedenis. Soms   
 worden ook filosofische onderwerpen aangesneden
–  Wanneer men bij een toast, wijn drinkt en men lust het niet, moet men  
 toch volgens de etiquette het glas aan de mond houden en de wijn  
 even met de tong aanraken om te proeven en hierna het glas terug  
 op tafel zetten
–  Men schenkt eerst de oudste man van de familie, dan de jongere   
 man, vervolgens de oudste vrouw en tenslotte als laatste het jongste  
 meisje van de familie
–  Russen drinken heel veel thee en altijd in combinatie met een koekje  
 of een ander knabbeltje
–  Russen ontbijten zeer weinig. Wanneer men het toch doet, maakt men  
 altijd iets warm klaar ’s ochtends
–  Wanneer een man een vrouw uitnodigt om te gaan dineren in een  
 restaurant is het normaal dat de man betaalt. Als de vrouw zou voor 
 stellen om te betalen voelt de man zich beledigd

Zo, een hele lijst met weetjes. Welke er echt waar zijn is natuurlijk de vraag 
maar voor nu  besluit ik hiermee het eerste deel.
 
  Volgende keer gaan we lekker verder met onze 
  ontboezemingen.
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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. 



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

Steunpunten UDCN 2019




