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Coronaverklaring UDCN
Door de getroffen maatregelen omtrent het Corona-virus zijn ook wij als
UDCN verplicht om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen. Ten tijde
van het maken van deze Twin is het mogelijk dat er andere geldende
maatregelen zijn dan de daarna geldende.
Ga er daarom vanuit dat alle vermeldde activiteiten in deze Russian Twin
onder voorbehoud doorgaan. Mochten daar veranderingen in komen dan
doen we ons best jullie als leden zo tijdig mogelijk te informeren hierover.
Geef je email-adres door aan de secretaris zodat we je digitaal op de
hoogte kunnen houden, en laten we hopen dat we dit jaar zoveel mogelijk
in goede gezondheid met elkaar kunnen doorkomen.
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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf zijn we bijna op de helft van ons jubileumjaar.
Een jubileum dat tot nu toe gemengde gevoelens oproept, want waar we het
liefst met gepaste trots wilden vieren dat we als UDCN het zolang uitgehouden hebben is er eigenlijk weinig terecht gekomen van de geplande activiteiten.
Zelfs de beoogde “normale” activiteiten konden tot dusver geen doorgang
vinden met dank aan een anderhalve-meter samenleving en een Coronavirus.
Toch blijkt juist nu dat we als UDCN over een sterke basis beschikken, want
met enige creativiteit werd het zomertreffen niet gecanceld, maar omgezet in
een zomerse toetocht en zijn er momenteel initiatieven gaande om toch nog
een vorm van zomertreffen van de grond te krijgen op een iets aangepast
tijdstip.
Oftewel: uitstel is bij ons geen afstel!!

Wel gecancelled is de sleuteldag. Gewoonlijk zijn de Russen de laatste jaren
behoorlijk betrouwbaar en ben ik daar bij om de handen eens uit te mouwen
te steken aan de motor van een ander, maar dit jaar mag ik het thuis doen,
aan mijn eigen Ural. Als ik niet nogal feitelijk was aangelegd en de ellende
terug had gebracht tot een kogellager en een rotte koppeling dan zou ik
zeggen dat zelfs die Ural last heeft van de Corona-crisis. Een eigenschap
waar ten tijde van de zomerste toerrit overigens wel meer Russen onder leken
te leiden, gezien de boven-gemiddelde deelname van Duitse motoren en
zelfs een enkele Japanner.
Hoe gek het misschien ook klinkt, ik zie de deelname van mensen met nietRussen niet als negatief. Het tekent de leden dat ze ondanks alles toch bij
elkaar willen komen en betrokken zijn bij de vereniging. Dat de sfeer die we
onder elkaar hebben goed is en dat “bij elkaar komen een mooie stimulans
is om door te gaan en er het beste van te maken. Het is symbolisch voor de
¨Slok wodka er in, even mopperen en dan dan zetten we de schouders er
weer onder” mentaliteit van de gemiddelde UDCN-er.
Aan iedere crisis komt wel weer een eind en ondertussen hoeven we ons in
ieder geval niet te vervelen met ons materiaal. Jubileumfestiviteiten halen we
wel weer in. Desnoods vieren we een jubileum omdat we 31 jaar bestaan,
want wat in het vat zit verzuurt niet.
In de tussentijd wens ik iedereen veel gezondheid en bedenk: Rus rijden is
volkomen Corona-proof, 1,5 meter bestendig en… legaal!
Tot op het volgende treffen!

Arjen van Viegen
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Van de redactie
Hallo allemaal, hier is dan eindelijk de tweede Twin van 2020 voor jullie.
Het lijkt een eeuwigheid geleden dat ik er aan een gewerkt heb maar dat
komt waarschijnlijk omdat we toch een beetje in een gekke tijd leven. Wie
had durven dromen dat ons jubileumjaar zo gedenkwaardig zou worden.
Helaas nog niet op een goede manier maar vergeten gaan we 2020 niet
denk ik. Het feestje dit jaar loopt anders dan verwacht. Met de genomen
maatregelen was het ook voor ons als UDCN niet verantwoord om een aantal
activiteiten doorgang te geven. We hebben de zandrit, sleuteldag en voorjaarstreffen om die reden helaas moeten laten schieten.
Maar treur niet, we gaan er van alles aan doen om dit jaar toch nog wat met
jullie te kunnen vieren. Daarnaast hebben we binnen het bestuur besloten om
dit jubileumjaar gewoon volgend jaar maar een keer echt te vieren, ongeacht
van wat er nog mogelijk lijkt te zijn. In 2021 dus een 30+1 jubileumjaar. Alle
acties uit dit jaar blijven gewoon geldig en staan, ook je couponnetje dus.
Nu het met de besmettingen in Nederland wat minder lijkt te worden, en er
ruimte voor versoepelingen is, lijkt het alsof ook een ander fenomeen de kop
aan het opsteken is. Ik bespeur bij de motorrijders om me heen iets waar ik
zelf ook last van heb, een fenomeen wat ik maar ga vermeldden als 'treffenhonger', kom er zo nog wel even op terug.
Recent hebben we, als vervanger, eindelijk weer eens een toerrit verreden
met elkaar. In plaats van het zomertreffen hebben we Huib bereid gevonden
om een toerrit door de Hollandse Biesbosch uit te zetten waar we met een
20-tal motoren dankbaar van gebruik gemaakt hebben om samen weer eens
wat te doen. Het was een mooie rit maar dat kun je verderop in deze twin
wel lezen. Met de catering van Christa en achterban en het heerlijke rijweer
een prachtig dagje uit, wel met de banaan omdat Olga geen zin bleek te
hebben.
Om even terug te komen op die 'treffenhonger', ik heb die dag geprobeerd
om in ieder geval met de meesten even bij te praten. Bij velen liep het jaar
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anders dan verwacht, de reguliere vakanties zijn even niet gepland of afgelast en de zomer stond open. Velen gaven ook aan dat een weekeinde weg
met de spannen een prima idee zou zijn. Dat lijkt ons, als bestuur, een goed
idee om dan toch te proberen om een alternatief zomertreffen te organiseren. Gelukkig hebben we actieve leden die graag meedenken en de lokatie
bleek, dankzij Rob Maier, al gauw gevonden.
Dit keer gaan we naar Polsbroek. Hier mogen we neer gaan strijken in juli
om toch een zomertreffen te organiseren. Omdat het kort dag is gaat de
Twin misschien te laat in de bus komen vandaar dat we ook nieuwsbrieven
aangrijpen om iedereen te informeren. Omdat we helaas ook merken dat
bij dit soort korte termijnbeslisingen leden buiten de boot vallen omdat het
nieuws hun niet bereikt verzoek ik jullie dan ook om een email-adres richting
de secretaris te sturen waarop je een nieuwbrief kunt ontvangen. op die
manier val je niet meer buiten de boot.
Dit keer een wat andere twin dan normaal, omdat er weinig evenementen
zijn is er daarover ook minder te vermeldden. Hierbij dus een oproepje van
de redactie aan jullie als leden. Ook voor jullie loopt het jaar waarschijnlijk
anders dan normaal. Schrijf eens een stukje over wat dit voor jullie betekend
en hoe je, ondanks eventuele maatregelen, je toch nog plezierige dingen
met elkaar weet te doen. Verder deze Twin wat diverse stukjes van leden
die zich voorstellen, een technische bijdrage over elektrolytisch ontroesten
en een verslagje van mijn Troela, euh Tula project. Het heeft allemaal even
stilgelegen maar zodra ik weer mag gaan keuren, als particulier, gaan we
er mee verder. Ik denk dat ze aardig keuringsklaar aan het worden is.
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Ondertussen ben ik ook nog druk bezig met Olga, de MT16 want die laat
me aardig in de steek dit jaar. Mevrouw heeft niet zo’n zin om lekker door te
bollen. Na allerlei acties met carburatie, ontsteking, versnellingsbakwissels en
uitlaatwissel hoop ik nu dan eindelijk haar weer een beetje op de rit te
hebben gekregen. We gaan het in Polsbroek meemaken, hopelijk tot dan..

Elektrolytisch ontroesten doe je zo..

groeten,

Voordelen:
Non-destructief ontroesten.
Het kost je als persoon weinig tijd en energie.
Relatief goedkoop.

Benno van Ham
Corona-Kriebels
Van het woord alleen al krijg ik een milde uitslag en een gevoel van onbehagen. Je hoort niets anders, ik word er een beetje rebels en opstandig van.
Nu is het niet zo erg dat ik de barricaden op wil zoals sommige anti-C maatregelen mensen. Maar ik bespeur wel een gevoel van "ik ben dat gedoe zat".
Oude mensen die er niets van begrijpen en in isolement zitten, ondernemers
die het heel zwaar hebben, verenigingsleven wat in het slop zit, ondergetekende die een buikje krijgt door de gesloten gym.
Ons jubileumjaar wat in het water valt, om zo maar wat dingen te noemen.
De mensen gaan er soms ook heel "raar" mee om, de een stoort zich nergens
aan en de ander loopt schichtig met een wilde blik om zich heen kijkend
rond. Ik snap dat als mensen in je omgeving er door getroffen (of erger) zijn,
je anders op dingen reageert. Maar laten we met z'n allen het hoofd koel, en
ons verstand erbij houden.
Begrip voor elkaar en voor beide uiterste standpunten en niet tegen over
elkaar met een kwaaie kop gaan staan ! Mmm, tegenover elkaar, 180 graden, oppozit, boxer.......... ik ga ff lekker.
zo maar wat gedachtekronkels, 			

					John
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door: diverse auters op basis van een forumpost van Jeroen
Zoals “beloofd” in mijn Dnepr topic hierbij een kleine How to elektrolytisch
ontroesten. Eerst even de voor- en nadelen op een rijtje:

Nadelen:
Het duurt even voordat het resultaat klaar is.
Enige kennis hebben over de gebruikte technieken is een pré.
Er ontstaan explosieve gassen.
Dan is er natuurlijk de gebruikelijke disclaimer/waarschuwing: Begin er
niet aan als je niet weet wat je doet! Dit is slechts een handleiding uit eigen
ervaring. Er kunnen zaken in voorkomen die niet kloppen. Wees voorzichtig
wanneer je werkt met stroom en chemische reacties en neem voorzorgsmaatregelen waar nodig.
De spullen die ik gebruikt heb:
- Een grote kunststof bak (Belangrijk dat het een waterdicht en niet geleidend
materiaal is).
- Een stuk afvalijzer (Belangrijk dat dit een stuk ijzer is en niet alu/rvs of iets
anders)
- 12v accu en acculader (liefst een domme lader die gewoon stroom levert
onafhankelijk van de aangesloten belasting)
- Stuk draad met 2 krokodillenklemmen en een zekering.
- Stuk draad met 2 krokodillenklemmen
- Stuk installatiedraad, deels gestript
- Kraanwater
- Schoonmaak soda
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Omdat ik niet dagelijks gebruik maak van deze methode is mijn opstelling
niet echt chique maar vooral gericht op functie. Onderin deze “how to” heb ik
een paar links geplaatst van anderen die mij voor zijn gegaan in het elektrolytisch ontroesten, ook via het internet is er nog heel veel meer over te vinden!
Dan nu de foto’s!
Voor deze how to even een geroest
stukje uit de ijzerbak gevist, hierop zie
je duidelijk dat het lastig zou zijn om
alle roest weg te krijgen zonder het
oppervlak te beschadigen.
Ik heb met wat strips het stuk afvalijzer
aan de lange zijde van de bak gehangen en doordat de strips ook geleidend
zijn kan ik deze eenvoudig gebruiken
voor de aansluiting van de + pool. (Dit
is de anode.) De bak heb ik gevuld met
water. Om het soda makkelijk te laten
oplossen kun je
wat warm water
gebruiken in het
begin.
Soda toevoegen
doe ik meestal op
gevoel, op internet
vind je echter
wel verhoudingen
terug. Bijvoorbeeld 3 eetlepels
per liter of 100 gr
per 3 liter. Je kunt
later altijd nog
8

extra soda toevoegen als het
proces niet naar wens verloopt.
Het onderdeel wat ontroest
moet worden, omwikkel je
eerst met het stuk installatiedraad. Belangrijk is dat er
contact is. Het andere uiteinde
van de installatiedraad kunnen we dan uiteindelijk op
de – pool aansluiten. (Dit is de
kathode).
Het onderdeel hang je vervolgens in de bak en je zorgt dat
deze onder water ligt. Belangrijk is wel dat het onderdeel
en het afvalijzer elkaar niet
raken, dan ontstaat er kortsluiting.
Voor de stroom heb ik een
spanningsbron gebruikt in de vorm van een oude auto accu in combinatie met
een 12 v lader. Maar in principe kun je natuurlijk iedere 12v voeding gebruiken. De krokodillenklemmen zet je nu op de – pool en het stuk installatie
draad wat aan je onderdeel vast zit.
Nu is het van belang dat je controleert of alles goed zit aangesloten en er
geen sluiting kan ontstaan. Dan sluit je de krokodillenklemmen met de zekering aan op het afvalijzer en de + pool.
Als het goed is zie je nu zowel het onderdeel als het afvalijzer beginnen met
bruisen, het proces is nu begonnen. Afhankelijk van de hoeveelheid stroom die
er door het water heen loopt en de hoeveelheid roest is het vervolgens een
kwestie van geduld. Tussentijds kun je altijd even de stroomkring onderbreken
om de voortgang te bekijken.
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Er kan wel een zwarte aanslag
achterblijven op je onderdeel en het staal of ijzer gaat
natuurlijk weer opnieuw roesten
als je het onbehandeld weg
legt.
Ik ben erg enthousiast over
deze manier van ontroesten
en hoor graag of er andere
ervaringen zijn. Mocht er iets
niet kloppen of op een andere
manier kunnen, laat het hier
weten, hoe completer hoe
beter!!

Groet Jeroen
Hieronder nog een paar linkjes die ik heb gebruikt ter inspiratie en voor
informatie.
http://jeroen.oostrijck.nl/ontroesten/index.html
https://www.motoravonturist.nl/sarolea- ... ektrolyse/
https://www.motoravonturist.nl/how-to/d ... ektrolyse/
Aanvullingen
door Papa Bear » Do Jun 18, 2020 13:26
Hoi Jeroen, goed verhaal!
Kleine aanvulling die aansluit op jouw laatste stap:
Als je het werkstuk na afloop uit het water hebt gevist is het zwart en zit het
10

onder de prut. Als je de boel daarna nog twee uurtjes in een badje azijn ligt,
dan is het weer als nieuw. Het is na afloop een goed idee de boel te coaten
met (tweetakt) olie.
Overigens komt bij deze methode nog best wat waterstof vrij, ik zou er niet
met met een peuk boven gaan hangen. Ik heb goede ervaringen met deze
manier van ontroesten hoewel mijn “recept” iets anders is.
In het kort:
Je neemt een plastic bak of emmer met (warm) water en soda waar het te
ontroesten voorwerp in past. Ik zelf laat het voorwerp gewoon een stukje
boven het water uit steken en sluit daar rechtstreeks de +klem van een acculader op aan de -klem zet ik op een stuk RVS of staal die ook in het water
staat. Middels een (niet geleidend) tegeltje zog ik er voor dat ze elkaar niet
raken. Binnen een paar uur is alle roest verdwenen en veranderd in zwarte
prut die je er met een doek zo afveegt. Het grote voordeel van deze manier
van ontroesten is dat het ook op onbereikbare plekken geheel roestvrij is.
De reden dat ik staal gebruik is omdat ik in het verleden stukken online heb
gelezen waar stond dat RVS voor meer schadelijke stoffen zorgt.
Ik kan het niet onderbouwen, wellicht dat anderen hier meer kennis over hebben. Daarnaast is staal natuurlijk ook een stukje voordeliger.
Algemeen acculader
Mijn acculader gaat op storing als ik deze direct aansluit dus vandaar mijn
oplossing om de accu er tussen te plaatsen, inderdaad handiger als het direct
werkt!!.
Waarschijnlijk komt het storing springen van de lader door een zgn. slimme
lader die zijn belasting mist. Oude laders die dom stroom leveren zijn hier
eigenlijk het beste voor. De hoeveelheid stroom in een waterige oplossing valt
mee hoor, je wilt 1-2 ampere hebben eigenlijk minimaal maar meer mag ook,
kijk naar de hoeveelheid bellen. als het echt gaat bruisen is het teveel stroom.
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(Hoog)Zomertreffen in het groene hart
17-18 en 19 juli

Het gaat lukken, ons eerste kampeertreffen van dit jaar.
Veel campings zijn nog wat voorzichtig met het toelaten van groepen. Gelukkig kunnen we terugvallen op een particulier terrein in Polsbroek waar de gevolgen wat minder groot zijn als we de 1,5 meter niet helemaal kunnen handhaven.
Het is op een weiland met beperkte sanitaire voorzieningen tussen Oudewater en
Schoonhoven. Er is geen speeltuin, dus kinderen zullen zich zelf moeten vermaken.
Alle diersoorten zijn welkom. Er is elektriciteit aanwezig op het weiland.
Zaterdag is de traditionele toertocht. Ben je geen kampeerder of ben je nog niet
lang lid en wil je eerst eens snuffelen aan de andere leden? Kom dan voor de toertocht die traditioneel wordt afgesloten met een BBQ waarbij iedereen voor zijn eigen
vlees zorgt en de rest geregeld is. Omdat het Treffen op korte termijn plaats vindt
op een afwijkende datum is het belangrijk dat we weten hoeveel leden we mogen
verwachten.
Als we weten hoeveel mensen er komen, kunnen we eventueel de voorzieningen nog
aanpassen. Ook het aantal kinderen is belangrijk zodat we weten of we nog wat
leuks voor ze moeten bedenken. Geef je dus zo snel mogelijk op voor of het kamperen of alleen de toertocht en de BBQ.
De kosten voor een weekend zijn € 25,00 per persoon. Kinderen gratis.
Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Zaterdag
		
		
		
		
		
		
		
		

11:00 uur
Toertocht.
Let op GEEN tankstop tijdens de toertocht (± 80 km.). Zorg 		
voor een volle tank. Er zijn tankstations bij Lopik en Schoon		
hoven.(± 6 km.)
Aan het eind van de toertocht is er gelegenheid om inkopen 		
te doen. Vlees voor de BBQ kun je ook vlakbij kopen. 			
Zie tekst onderaan. 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.

		
		

18:00 uur
BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.

Vlees kun je vooraf online bestellen bij www.deruijtervlees.nl. Zij hebben vlees van
zelf gefokte koeien. Je kan je vlees daar online bestellen en betalen met IDEAL. Vermeld op je bestelling bij opmerkingen “UDCN” en je bestelling ligt zaterdagmiddag
voor je klaar op 2 minuten lopen (180 m) van het treffenterrein.
Zondag 		
Het opbreken van het kampement en het starten van 			
		de terugreis.
Aanmelden bij:
Calamiteiten:

Roel de Glopper: evenementen@udcn.nl
Roel de Glopper: 06-24738841

Adres:		
Zuidzijdseweg 116, 3415 PR Polsbroek
Denk er aan dat: - Afrekenen van het weekend kan alleen contant.
		
- Je met een volle tank aan de toertocht begint.

Programma:

Voor de nieuwe leden onder ons.
Vrijdag		
		
		
		
		

Aankomst, vanaf 12.00 uur zijn de eersten welkom
Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
Winkels zijn op een paar km. afstand in Schoonhoven en 		
Oudewater. ’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot van 		
een drankje bij het vuur.

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

wezen.
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars
Ditmaal met:
Naam:
Roel de Glopper
Leeftijd:
63
Gezinssamenstelling: Vrouw,
drie kinderen en één kleinkind
Beroep:
Niet meer
Motorpark: BMW R60/6, BMW R75/5 en een BMW R100S zijspan
Lid van de UDCN sinds: 14 februari 2005
1.
Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
De Treffens. Ik ging altijd mee als introducé mee met mijn broer. Tot hij een
keer niet ging. Ik kon natuurlijk als niet-lid mijzelf niet meenemen als introducé
dus werd ik lid. Daarna nooit een rus gekocht maar een dikke duitse dame
met een russische bak.

5.
Heb je nog andere hobby’s?
Zeilen en klussen in en om het huis.
6.
Wat was je beste treffen ooit?
Vorig jaar in Wapenveld. Als treffencoördinator loop je toch altijd een
beetje meer op te letten of alles goed gaat dan de rest. Dat Treffen werd
georganiseerd door mensen die het klappen van de zweep kennen, het was
prachtig weer en ik had een fust met 20 liter bier bij me. Het is van mijn
meest ontspannen treffens geweest.
7.
Welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Hij (de motor dan) is helaas niet meer onder ons, BOB van Michel Terlingen
ook al was dat een rus met een donorhart en een adoptiebak.
8.
Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Eigenlijk is het de lijfspreuk van Luit, maar daar kan ik mij goed bij aansluiten. “Langzaam gaat het snelst”. Ofwel geniet van de wereld en laat je niet
gek maken.

2.
Wat is je beste herinnering aan je span?
Niet speciaal. Vooral de voldoening dat het beestje al een paar jaar probleemloos rijdt.
3.
En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Als BMW rijder op een Engels Russentreffen van het kampeerveld afgesleept worden omdat ze niet startte. (Bleek later een losse accukabel)
4.
Heb je een leuke anekdote over de club?
Al heel lang geleden zei een lid tegen een ander lid: “Ik rijd morgen niet
mee met de toertocht, mijn cardan loopt op zijn laatste benen en dan kan ik
er morgen nog net mee thuis komen. “Oh,” zegt het andere lid: “ik heb nog
wel een cardan in de bak liggen, die kun je wel lenen”. De volgende dag
reden beide heren de toertocht. Maar wat doet een mens in godsnaam met
een cardan in zijn bak?
14
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9.

Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een 		
opmerking?
Ik blijf het jammer vinden dat niet meer dan een vijfde van onze leden op de
activiteiten van de club verschijnt. Verder hoop ik dat er snel iemand opstaat
die mijn functie als treffencoördinator overneemt. 2021 wordt een makkie
want alles is al voor dit jaar geregeld en gaat naadloos over naar 2021.
10.
Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?
Pollus Fornerod. Is door een telefoontje van mij op het Watjestreffen terecht
gekomen en heeft er daarna haast geen één meer gemist. Roept altijd dat
hij geen verenigingsdier is maar hij gaat nu het Najaarstreffen organiseren.
(Corona Volente)

Rolpa

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

WWW.ROLPA.NL
Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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Even voorstellen
Door: Maarten Lok

Naar aanleiding van de mail over het voorstellen, hier mijn bijdrage.

Ook houd ik van sleutelen, bezig zijn met mijn handen, op zoek naar hoe iets
werkt of hoe iets opgelost kan worden. Aangezien ik bij aanschaf nog niet
heel veel tot bar weinig weet/wist over motorfietstechniek leek het mij een
mooie uitdaging om juist nu hiervoor te gaan leren, en hoe doe je dat beter
dan met een oude motor?

Ik ben Maarten, 28 jaar, Amsterdammer, werk in de gehandicaptenzorg als
woongroepbegeleider (dus werk onder coronatijd is er gelukkig nog genoeg).

Op veel vragen heb ik al antwoordeb, zelf gevonden of verkregen van de
vriendelijke mensen die ook een Ural rijden.

Goedendag iedereen,

Graag zie ik jullie snel bij een bijeenkomst en of hoor ik van jullie.
Groetjes,

			

Maarten Lok

Ik ben eigenlijk mede door het coronavirus begonnen aan een URAL IMZ-8
103 10, een mooie en fijne fiets.
Waarom? Omdat mijn vrouw en ik graag in deze bijzondere tijden toch even
samen er op uit willen, maar dan niet in een auto. Een motor rijbewijs had ik
al, de keuze voor een leuke motor nog niet. Een zijspan leek mij erg leuk,
lekker samen er op uit.
18
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Vacature evenementencoördinator
In 2005 lid geworden van de UDCN en vijf jaar een bestuursfunctie
kunnen afhouden. In 2010 werd de druk vanuit het bestuur te groot, de
vorige evenementencoördinator stopte ermee en ik werd gestrikt als
coördinator en dus automatisch als bestuurslid. Ik had eigenlijk nauwelijks
een idee waar ik aan begon. Na het met veel plezier tien jaar te hebben
gedaan (2010-2020) geef ik het stokje over en stop aan het eind van dit
jaar.
Aangezien in 2020, de activiteiten van 2021 al op de rit moeten worden
gezet zoeken wij een nieuwe evenementencoördinator die beschikbaar is
om mee te lopen vanaf het Voorjaarstreffen. In de rest van 2020 zal de
nieuwe coördinator zich bezighouden met de planning van 2021 terwijl ik
over zijn schouder meekijk.
Mijn opvolger kijkt de rest van dit jaar mee over mijn schouder hoe de
praktische uitvoering verloopt.
Wat wordt en van je verwacht?
Eigenlijk heel simpel, jij regelt dat dingen geregeld worden.

Wat kost het aan tijd?
Buiten twee bestuursvergaderingen ( ± 4 uur per keer) per jaar, uiteraard
je aanwezigheid op de activiteiten en verder kan alles per mail, telefoon
en Whatsapp.
Dit zal gemiddeld zo’n 3 uur per maand zijn met een piek in de laatste
maanden van het jaar om de treffenkalender van het jaar daarop rond te
krijgen. Is dat gelukt, dan is het tijdsbeslag bescheiden.
Is je interesse gewekt, maar wil je meer weten?
stuur een mail naar evenementen@udcn.nl met je vraag en telefoonnummer en ik bel je terug.
We willen op de ALV graag de nieuwe evenementencoördinator aan de
leden voorstellen, wie pakt de handschoen op?

Roel de Glopper
namens het
bestuur.

Wat houdt dat in de praktijk in?
Allereerst, hoe kom ik aan mensen die een activiteit willen organiseren?
Dat is voor alle activiteiten behalve de kampeertreffens hoofdzakelijk
checken of de mensen die het elk jaar doen het volgend jaar ook weer
doen.
Bij de kampeertreffens is dat anders. We hebben er altijd naar gestreefd
om de drie kampeertreffens “eerlijk” te verdelen over het land en bij
voorkeur een locatie niet binnen vijf jaar weer te gebruiken.
Dat betekent dat je eigenlijk op alle Treffens minimaal je neus moet laten
zien (hoeft niet het hele weekend) om mensen uit te dagen om een weekend te organiseren in het jaar daarop.
20
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Van de voormalige voorzitter.
door: Frans de Wit

Hoera! De UDCN bestaat 30 jaar! En het grootste deel daarvan ben ik al lid.
Weliswaar niet vanaf het allereerste begin, maar ik was er toch redelijk snel
bij. Een vriend van mij was in het bezit van een M72-zijspan en die wees mij
op het bestaan van de club. Ik had namelijk net een M66 aangeschaft, maar
wist de ballen niet van motoronderhoud.
Wel was het me gelukt om, al na twee dagen aanklooien, de M66 aan de
praat te krijgen. Waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid. Zo trots als een aap
met, eh, zeven staarten, reed ik ermee naar het voormalige Wilhelminagasthuis om de betreffende vriend te zien spelen in een toneelvoorstelling aldaar.

22

Na afloop een paar drankjes en men besloot te verkassen naar een bekend
artistencafé. Ik natuurlijk mee, maar hoe ik ook trapte, het apparaat wilde
niet meer starten. Kak!
Vriend Jeroen erbij, die het, nu overbekende, trucje van vlotteren tot de
kamers overstromen, 2x trappen zonder contact en 1x met, demonstreerde
en bijlo! Het ding liep! Applaus klaterde van het terras op en ik had een
behoorlijke flater geslagen. De Ural heeft twee dagen gelopen en staat
sindsdien stil. Eerst op straat, daarna in de achtertuin en nu droog in de stalling. Maar wel op kenteken!
Een paar jaar later nog maar eens geprobeerd, toen ik via mede-voormalig
voorzitter Henk W. een Chinees zijspan kon aanschaffen. Een splinternieuwe
motor uit 1938! Samen met de M66 het begin van een kleine verzameling,
waarvan ik nog steeds hoop er een paar op de weg te krijgen. Inmiddels
dankzij de club en haar leden een hoop bijgeleerd qua techniek, gelukkig!
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Dat bijleren ging ook aanschouwelijk, op de diverse weekenden die ik heb
mogen en kunnen bezoeken sinds 1999. Het eerste was in Zeeland, of misschien heet het daar nog Zuid-Holland… Alweer reuze trots dat ik mijn motor
kon aanwijzen op de groepsfoto! Uren onderweg geweest om de plek te
vinden, geografie is niet mijn sterkste kant, lang leve Google maps! Naar
mijn eerste (en enige) wintertreffen in Ster was ik 7 uur onderweg geweest,
ondanks de stafkaart die ik op mijn tanktas had liggen. Ik was er maar net
op tijd achter gekomen dat ik Duitsland was ingereden, in plaats van België.
Terug was het in 4 uur zo voor mekaar.
Ik hoop nog regelmatig een weekend te kunnen bezoeken, al wordt dat
steeds moeilijker na 10 jaar minimumlijden. We gaan elkaar vast weer zien!

Frans de Wit.
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Russische klassiekers
door: Internet bron

Ondanks het feit dat er in de voormalige USSR tegenwoordig ook een hoop
mensen met (soms waanzinnig veel) geld zitten, zijn er nog geen signalen
dat die hun massaal naar Duitsland en Nederland uitgevoerde M72’s, Urals,
Dneprs en Lada’s voor veel geld terug willen kopen. Het is de reden voor het
feit dat wij nog steeds goedkoop (vaak bijna voor niets) Russische klassiekers
kunnen rijden.
ZE WILLEN ER NIET OP GEZIEN WORDEN
Ten eerste zijn Rijke Russen nog maar sinds kort rijk. Enig historisch besef
hebben ze niet. Ze willen alleen het duurste en het nieuwste uit Europa en
Amerika. Ten tweede zijn er onder de toenmalige plan economie heel veel
motorfietsen gemaakt. En als we even buiten het centrum van Moskou kijken
zien we dat heel veel van die voormalig communistische twee en driewielers
gewoon nog dagelijks vervoer zijn. Uit armoede. En een Ural of Dnepr met
een aangedreven zijspan is voor kleine Russische boertjes een groot bezit.

Hoe gammel en afgeleefd zo’n ding ook is. Want met een zijspan combinatie
met aangedreven zijspanwiel kun je een ploeg trrekken. Met zoveel armoe
wil geen Rijke Rus geïdentificeerd worden.
De standaard Russische motor was en is daarbij ook een machine die er op
zijn best vertederend stoer uit ziet. Schoonheid en liefde voor details zijn
verregaand onbekend binnen deze stroming waar van alleen KMZ (Dnepr) in
zijn topdagen meer dan 50.000 machines per jaar maakte. Omdat het kon.
Er staan nog steeds velden vol nooit verkochte Dneprs te verpieteren in de
omgeving van de nu verlaten fabriekscomplexen.
VAKVROUWSCHAP WAS MEESTERSCHAP
Tel daarbij dat de bouwkwaliteit van Russische motorfietsen in de topdagen
redelijk, maar in de nadagen buiten alle normen slecht was. We hebben
een heel nieuwe Dnepr gezien waarbij het hele frame alleen maar gehecht,
en niet afgelast was. De kwaliteit van de legeringen nam na de zeventiger
jaren af. Het machinepark was op, De werknemers waren tijdens hun werk
vaak gewoon laveloos. De enige toegewijde werknemers waren vrouwen.
Dat werden er in verband met de alcohol absorptie van de mannen steeds
meer. Maar de spullen werden er niet beter door. We hebben alleen nog de
grootste bewondering voor de er als een gezellig mollige boerin uitziende
Russin die de bebiezing verzorgde voor de exportmopdellen. Alles aalstrak,
razendsnel en uit de losse pols. Top!
VOOR TWEE KEER NIKS
De eerste generatie ingevoerde Russische driewielers is feitelijk verdwenen
na een grote omkat truuk. De dingen werden massaal zo goed als gratis verkregen als retourvracht naar het westen gehaald. Daar werden ze
enthousiast omgekat en van BMW emblemen voorzien… En voor aanzienlijke
bedragen aan Amerikanen met een nostalgisch oorlogsgevoel verkocht. Toen
dat truukje niet meer werkte begonnen vrije ondernemers de onderdelen van
M72’s als Original BMW Teile te verkopen. Ook weer aan Amerikanen.
Later stortte ook die handel in en werden Russen de volle 100% waardeloos.
We waren op een Duitse beurs waar een Rus met al zijn spullen was blijven
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zitten. Hij bood de opleggerlading vol aan voor een wanhopige $ 1200. Na
keihard onderhandelen kwam de biedende partij tot $ 400. De bijna huilende Rus wilde niet zakken tot onder de $ 600. De bieder haalde daarna zijn
schouders op en liep weg…
MAAR MISSCHIEN…
Heel misschien gaan we het nog meemaken dat ook de inwoners van de
voormalige Sovjet staten hun Russische klassieke erfgoed terug willen kopen.
Er zijn gekker dingen gebeurd. De Russische klassiekers hier zijn vaak liefdevol in orde gemaakt en ze zijn beter en ‘mooier’ dan ze ooit zijn geweest.
Maar voorlopig is het nog zo dat de grootste handelaar in oude Russische
motorfietsen zijn topstukken gewoon ter plekke laat restaureren. En dat je een
motor met dezelfde historische waarde als de Harley WLA’s en WLC’s in topstaat kan kopen voor een kwart van de prijs van een Harley in vergelijkbare
staat…
Dit artikeltje is geleend van het internet.

UDCN Agenda 2020
Zomertreffen Polsbroek 17-18-19 juli
Onverwacht toch nog een zomertreffen dit
jaar. Meer in deze Twin
NAJAARSTREFFEN 4-5 en 6 september
(een week eerder dan voorheen)
We sluiten de kampeertreffens af met een geheel nieuwe hoek van het
land. Ons laatste treffen is in de buurt van Varsseveld in het prachtige
Achterhoekse coulissenlandschap. Honden en campers toegestaan.
SLEUTELDAG NAJAAR 3 oktober
Wij streven naar een tweede Sleuteldag is in het zuiden van het land. In
de loop van het jaar wordt dat verder duidelijk. Wellicht is er een mogelijkheid tot overnachten.
Central Classics Beurs in Houten 12 en 13 december
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in
Houten, als deze tenminste doorgang heeft. Tot op heden is dit nog niet
duidelijk maar lijkt het allemaal nog gewoon door te gaan.
http://www.centralclassics.nl/
Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Graag, neem contact op met
Roel de Glopper.
Evenementen@udcn.nl
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Even voorstellen II
door: Chris Kemperink

Graag wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Chris Kemperink, 40 jaar en
woonachtig in Borne samen met mijn vrouw en 3 dochters. In het dagelijks
leven ben ik mengmeester/betonlaborant bij een betoncentrale. In mijn
jongere jaren was ik vooral bezig met het sleutelen en opknappen van
oldtimer tractoren. Vele merken en types heb ik samen met mijn vader onder
handen genomen. Het sleutelen zit dan ook in het bloed.
Toen ik ongeveer 13 jaar geleden mijn huidige vrouw ontmoete heb ik het
motorrijbewijs gehaald met als doel om samen te gaan toeren. Hier is echter
niet veel van gekomen en ik heb me er verder ook weinig mee bezig gehouden. Tijdens een buurtfeest heb ik van mijn toenmalige buurman een Yamaha
xj900f gekocht. Ik heb er toen enkele ritjes mee gereden maar vond het
toch leuker om met tractoren te sleutelen en te rijden dus heb hem later weer
verkocht. Zo af en toe gingen we wel eens naar een oldtimerdag en daar
waren natuurlijk ook oldtimer motoren en brommers. De simpele techniek en
het uiterlijk van die oude fietsen heeft me altijd aangesproken.
Toen ik ongeveer 5 jaar geleden door mijn werk veel weg was en weinig vrije
tijd over had zijn de tractoren een beetje op een laag pitje beland. Omdat
ik toch graag wou sleutelen en iets wou opknappen heb ik toen weer een
xj900f gekocht. Deze heb ik helemaal gerestaureerd en toen weer verkocht.
Inmiddels had ik er nog 1 en heb deze ook weer in orde gemaakt. Op Internet was ik al een hele tijd op zoek naar een mooie oldtimer om op te
knappen. Had al wel wat voorbij zien komen maar ik kwam steeds weer
terug bij een Ural of Dnepr. De techniek, uitstraling en het betaalbare spraken mij enorm aan.
Ik had inmiddels al een paar keer contact gehad met RB motorhandel in
Genemuiden maar tot een koop was het nog niet gekomen, tot een paar
weken geleden. Ik appte hem of hij nog een leuke opknapper had staan, heb
ik stuurde hij. Een Ural M-63 van 1969. Hij stuurde fotos en ik was er meteen
weg van.
30

Met de vraag of hij loopt..... "Heb hem zaterdag binnen gekregen en nog
niets aan gedaan, alles is wel los" Nou hoe mooi wil je het hebben, dat is
wat ik zoek. Na het over de prijs eens te zijn geworden heb ik hem een paar
dagen later opgehaald. Wanneer ik dit verhaal schrijf heb ik de tank eraf
en de carburateurs gereinigd in een ultrasoon bad. Eerst maar eens kijken of
ik hem aan het lopen krijg en of die verder technisch goed is.
Daarna pak ik hem helemaal aan. Voor de toekomst wil ik zien of ik er
nog een bak aan maak of een andere krijg met bak zodat de dames ook af
en toe mee kunnen naar een treffen of evenement.
Groeten,

Chris
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Tula of Troela, what’s in a name
door: Benno van Ham

Tja, en dan staat er een Tula in de schuur. Ze voelt zich nog wat misplaatst
tussen alle dikke boxers en viertakten maar dat gaat vast wel goed komen.
Het is verdorie misschien wel 20 jaar geleden dat ik voor het laatst met een
tweetakt motorfiets gereden heb. Zo ook het sleutelen aan een oude tweetakt, het is toch allemaal net wat anders (maar misschien wel gemakkelijker)
dan een viertakt.
Zo op het eerste gezicht is het een knap ding maar als je goed gaat kijken is
er links en rechts toch wel aardig wat aan versleuteld wat niet zo hoort.
En als je dan gaat kijken dan komt van het ene het andere.....

Even wat historie. Tula is een plaats in Rusland. van Wiki: Toela (Russisch:
Тула) is een industriestad in Rusland en de hoofdstad van de gelijknamige
oblast (provincie, bestuurlijke eenheid). De stad is gelegen aan de rivier de
Oepa en het riviertje de Toelitsa waar de stad haar naam van heeft. Toela
vormt een belangrijk centrum van de metaalindustrie. Minder dan 200 km
van Moskou gelegen is het al jaren een belangrijk industriecentrum met
tegenwoordige een kleine 500.000 inwoners. Ze hebben er ook een motorfabriek, de TMZ (Toelskii Mototsikletnii Zavod), die is afkomstig van natuurlijk
een wapenfabriek en ging in de vijftiger jaren scooters maken naar Westers
Voorbeeld.
Dat gebeurde ook in de Vyatsko-Polyansky fabriek waar de Vyatka s
cooters naar voorbeeld van Vespa gebouwd werden. Hier in Toela bouwden
ze echter iets anders, de TMZ kocht in 1954 een aantal Goggo scooters
(Glass Goggo Isaria) en ging deze kopiëren. Nog in hetzelfde jaar waren
de eerste prototypen klaar. De eerste scooter werd in 1955 gepresenteerd
en kreeg de naam Tula T-200. Hij werd aangedreven door een 199cc ééncilindertweetaktmotor. Uiterlijk was de scooter nauwelijks te onderscheiden
van de Goggo. In het motorcompartiment zat bij de eerste versies slechts één
koelgat (bij de Goggo twee) en de kleurstellingen waren verschillend. Latere
versies kregen ook twee koelgaten. Er werden waarschijnlijk wel andere
materialen toegepast dan bij de Goggo, want de Tula scooter woog 160kg
terwijl de Goggo slechts 130kg op de schaal bracht. De motor moest ook
aanmerkelijk "vetter" gesmeerd worden dan de Goggo (1:25). Na een aantal jaren werd de geduwde schommelvoorvork vervangen door een
getrokken exemplaar, dat door het afgeslankte voorspatbord prominent in
beeld lag, maar er bijzonder vreemd uitzag. Dezelfde voorvork werd in
omgekeerde vorm door Vyatka in de B-150M Elektron gebruikt.
Naast de T-200 werden er een driewielige variant gemaakt, de Muravey.
Ook wel als ANT (mier) benoemd, hij liep maar 45 km/uur maar kon wel
bijna 300 kg vervoeren. Erg populair is hij nooit geweest, ook niet hier in het
westen, er zijn er een aantal gebruikt door plantsoenendiensten etc. maar
zo populair als de VESPA APE is hij nooit geworden. Naast de verschillende
scootertypes werd er later, rond 1985 de TMZ-5.951 / 5.952 gemaakt, een
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FUN uitvoering met grote wielen, dit modelletje is in beperkte kring wel erg
populair geweest, je ziet ze nu nog steeds, vooral in Zuid-amerika, vrij veel
voorkomen. Aangezien het blok bijna ongewijzigd is gebleven is dat goed
voor de onderdelenvoorziening. In het ergste geval lepel je zo'n blokje erin.
Maar nu weer terug naar 2020. Daat zit je dan met zo'n koddig ding in de
garage. Leuk om naar te kijken maar rijden zal het ding ook als het aan mij
ligt. Ik zal eerst maar eens gaan kijken wat er links en rechts allemaal aan
mankeert. Met die lijst in handen op jacht naar spulletjes en sleutelen maar.
Nu, dat laatste kom ik wel aan toe want er zit zo links en rechts wel wat werk
aan.
Zo zijn er:
Diverse zaken

De achterrem blijkt warempel nog een schakelaar te hebben ook, die zit wel
met een stukje ijzerdraad aan het pedaal vast maar toch. Als ik het contact
uit heb staan werkt het achterlicht, en niet het remlicht. Als ik het contact
aanzet werkt niets, humm, verkeerde massa of schakelaar. Ach, die schakelaar bleek ook vol met rommel te zitten dus vervangen door een nieuwe
en een nieuw massakabeltje waren genoeg om het weer goed te krijgen.
Daarom was waarschijnlijk het stekkertje ook niet aangesloten.
De uitlaatbocht zit losjes in de demper geschoven in een rubberachtige mof
die van ellende uit elkaar viel, daarnaast zit er in de demper een hoeveelheid olieachtige vloeistof waardoor alles achter de motor na 20 seconden
met een zwarte film bedekt was. erg leuk maar niet helemaal de bedoeling
denk ik. Toch maar even ouderwets uitgerookt en fris gemonteerd met verse
klemmen en pakkingen uit grafiet.
Het lopende gedeelte

Accu zit los maar dat is oplosbaar. Een nieuw spanklemmetje is zo gemaakt.
Er zitten links en rechts wat dolgedraaide schroefdraden op, van de ontsteking bv. Iets te enthousiast aangedraaid door een voorganger maar waar
vind je een ander vliegwielbedekking, niet zomaar dus. Een paar helicoils
erin en dan zou het weer moeten werken. De puntjes zelf zijn kuis versleten
dus daar moet een ander setje op. Maar ja, wat past erin want de gemiddelde motorboer kijkt me niet echt begrijpend aan als ik kom vragen om de
contactpunten voor een Tula. Nu doen ze dat tegenwoordig toch al niet echt
als je om onderdelen vraagt want zonder framenummer of kenteken weten
ze ook niet wat te bestellen. De tijd van rustig rommelen en zoeken in de
bakken achter de toonbank is helaas voorbij.
De gehele overbrenging naar de schakelpook is een spel van spelingen,
ovale gaten en noem maar op. Die moeten dus allemaal verbust worden
zodat het weer netjes past. Met wat RVS pijpjes was dat snel opgelost, alle
gaten netjes op maat geboord en een stalen busje erin geperst. Omdat er
vier scharnierpunten in de overbrenging zitten wordt het nooit helemaal spelingsvrij maar dit lijkt er al een stuk meer op. Ik kan zowaar schakelen.

36

De gebruikte 199 cc tweetakt zou een eenvoudige motor moeten zijn op
techniek gebied, de aangekoppelde dynastarter is het moeilijkste stukje. Het
motorblokje is geforceerd gekoeld en zit weggemoffeld achter een boel
ijzer. Het blokje is simpel in opbouw met een vier versnellingsbak, 0-1-2-3-4
in tegenstelling tot wat wij gewend zijn de 1-0-2-3-4 schakeling.
Gewoon doorstampen tot je niet verder kunt en hij staat vrij.
De aanwezige carburateur is een BVF22, niet standaard maar ook gebruikt
op MZ150 etc. Daar is in ieder geval iets voor te vinden, het luchtfilter paste
niet meer of was kwijt en die is dus vervangen door een stuk rubber met een
brommer powerfilter erin. Wel fijn een klein filter pakken en dat in de rubber buis proppen waardoor de doorlaat nog kleiner wordt, hier moet ik iets
anders voor gaan bedenken.
Uiteindelijk blijkt de scooter toch niet lekker te lopen met die carb dus heb
ik via wat zoeken in Rusland een originele K-28 R (gamma) gevonden, een
liggende carburateur met aparte vlotterbak. Ziet er mysterieus uit maar doet
het wel en dat is het belangrijkste. Het niet originele luchtfilter heb ik ver37
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vangen door een even niet origineel powerfiltertje. Het originele huis is eigenlijk gewoon niet te vinden zo op het eerste gezicht, gaat op de lijst van nice
to haves.

Daar laat ik het blok maar eens goed mee warm worden en vervang het dan
door een moderne motorfietsolie. Kan nooit kwaad denk ik.
De elektra op zich
Volgens Richard is de dynastarter al een keer losgeweest en zijn er koolborstels gewisseld. Hij is sowieso een keer vervangen, de bedrading is doorgeknipt en verlengd en dat ziet er op zich wel degelijk uit, jammer van de
duct-tape als afwerking. Die is nl. niet oliebestendig en dus wordt het een
vette, plakkerige bende. Stukje verse vulcaniserende tape er omheen om het
af te werken en ook dat ziet er weer wat frisser uit.
En zo kunnen we nog even doorgaan, wie er aan gewerkt heeft door de
jaren heet weet ik niet maar het is niet altijd een echte technieker geweest
vrees ik. Andere dingen zijn gewoon wel netjes om te zien. Zo is de bedrading volgens mij een keer helemaal vernieuwd door iemand, allemaal verse
koperdraadjes, helaas niet allemaal goed aangesloten.

Tja, en dan loopt het, maar nu. Het ding blijft ratelen met lopende motor, het
klinkt als een ratelende kickstarterveer. Moet het blok nu wel of niet open
hiervoor. Hopelijk is alleen de kickstarterveer verkeerd gemonteerd of moet
er nog wat afstelling gebeuren. Dit blijkt ook zo te zijn, je moet dat ding
opspannen maar dat is nergens te vinden natuurlijk. Gelukkig zijn er een
heleboel You-tube filmpjes te vinden, zelfs voor een Tula.
Na 3 keer kijken en proberen te begrijpen wat er uitgelegd werd de olievulplug losgemaakt, dat is de vulplug niet blijkt achteraf, maar de spanpen.
Daarna de kickstarter 3/4 slag opdraaien en de pen vastdraaien. Quick
fix, rateltje is weg. De echte vulplug zit hoger op het carter, midden onder
de carburateur erg handig maar niet fijn om olie langs bij te vullen. Ik heb
eerst het blok maar eens afgevuld met een moderne ATF olie, bekend van de
stuurbekrachtigingen en versnellingsbakken. Die is lekker dun en bevat heel
veel additieven om vuil los te maken.
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Jammer dat het schema wat ik gevonden heb niet klopt bij de bedrading.
Een avondje is zo besteed om voor de Tula een vers bedradingsschema te
maken. Het schema wat op de motor gebruikt was is gebaseerd op dat van
de driewieler blijkt achteraf. Met het schema van de Tula, de ANT en mijn
waarneming van hoe wat aangesloten is heb ik een nieuw derde schema
gemaakt wat wonderbaarlijk genoeg nog werkt ook. Alles doet het nu.

Structureel is het ding gelukkig wel
goed, geen doorgerotte delen bv. Dat
is dan wel weer erg prettig. Ziet er
eigenlijk nog verrassend goed uit voor
een motorscooter uit 1958. Gaan we
voorlopig niets aan doen.

Het originele slot was een simpele pensleutel die je indrukte om de dyna te
laten draaien, daarnaast een of twee standen om het licht aan te zetten.
Ik heb een auto-achtige oplossing met een contactsleutel die je doordraait
om te starten en geen versnellingsindicator, wel een aparte lichtschakelaar.
Ook het contactslot is daarvan afgeleid. Origineel zat er een revolutionaire
schakelindicator op die dingen zodat je kon zien in welke versnelling je rijdt,
die is helaas verdwenen of nooit aanwezig geweest. Op de Nice to have lijst,
samen met de ontbrekende chroomstrips en logo.

De lak is niet super maar toont lekker
authentiek, satijn groen met glanzend
ivoor en een grijs frame combineert
aardig. Mijn vaste lakmannetje heeft er
een middagje voor nodig gehad om daar iets bij te vinden, wat hem met
klinkende namen uit de autowereld gelukt is., DAF Fodden Sainsbury
Champagne, Mobifleet Brunswick Green en Admiralty Grey
zijn toch wel namen die het niet
slecht doen in de gemiddelde
Rotary bijeenkomst, nietwaar.

En verder met de techniek
De voorvork heeft nogal wat speling blijkt, na controle (en verwijderen van
het spatbord etc.) is al snel duidelijk waarom, in het balhoofd zitten aan
de bovenkant een paar kogels minder dan hoort. Gelukkig zijn die omlaag
gevallen in de buis en heeft het onderste lager er nu een paar in reserve
klaarstaan. Zat verder ook nogal wat speling op het balhoofd maar dat
kwam omdat de moer waarmee je de balhoofdslagers opklemt los kon
meedraaien. De erboven geplaatste kroonmoer zat niet goed gemonteerd en
geborgd, hierdoor komt er vanzelf speling op de voorkant.
Terwijl ik daar toch mee bezig ben kom ik nog een leuke feature tegen, aan
de onderkant op het balhoofd zit een schuivend pennetje, achter de beenkap
zit een grote zwarte stelschroef. Dat heeft vast iets met elkaar te maken. Na
wat puzzelen, monteren van een drukveer en een moer achter het pennetje
blijkt het een mechanisme stuurdemper. Aandraaien maak het stuur zwaarder in de bewegingen. Die Russen staan voor niets blijkt wel of zouden ze
bekend zijn met de onmogelijkheid om ronde wielen te maken en met het
ontbreken van fatsoenlijke wegen.
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Oh, nog even voor de drie
wiel-liefhebbers, naast een
reservewiel zit er ook een kogel
op het frame gelast, er zou dus
zomaar een zijspan aan kunnen.
Je weet maar nooit.. Voorlopig
is ze klaar voor de Nederlandse keuring. Binnenkort kan
ik daar als particulier waarschijnlijk ook wel weer terecht
om Troela te voorzien van een
NL-kenteken. je gaat ervan
horen...

Benno
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Najaarstreffen in de Achterhoek
4-5 en 6 september 2020

Het najaarsweekend valt vroeg dit jaar. Door het opheffen van de Vlietlanderit (toertocht voor gehandicapten in Voorschoten) treffen elkaar vanaf dit
jaar dus op het eerste weekend van september. Het is eindelijk gelukt. Al
jaren zijn we op zoek naar iemand die in de Achterhoek een treffen wil en
kan organiseren.
In deze prachtige omgeving gaan we naar natuurcamping Hessenoord, waar
we een eigen veld hebben. Van hieruit gaan we genieten van een toertocht
door omgeving.
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.

Zondag		

Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan.

Adres
Kampeerterrein Hessenoord
Landstraat 4
7025 DP Halle
www.campinghessenoord.nl
Opgave bij
Pollus Fornerod		
E-mail: pollus@fornerod.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.

Programma
Vrijdag		
14.00 uur
Vanaf deze tijd ben je welkom op het
				terrein.
		
Zaterdag
10.30 uur
Toerrit door het coulissenlandschap van de
				
Achterhoek. Geen tankstop in de route 		
				
opgenomen. Iedereen start met volle tanks.
				
De route is ca. 80-100 km lang
				
Aan het einde van de toertocht is er
				
gelegenheid om inkopen te doen.
		
		
18.00 uur
BBQ volgens het bekende systeem van bring
				
in your own meat, fish or vega. Wij zorgen
				
voor vuur, sausjes en brood en jullie regelen
				zelf de rest.
42
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Motocrypto Twin nr. 120

Nieuwe opgave.

Beste puzzelaars hopelijk zijn wij inmiddels over de
top van de corona besmetting heen en ik hoop van
harte dat jullie van deze plaag gevrijwaard zijn
gebleven. Echter “elk nadeel heb ze voordeel” en
daardoor hadden jullie nu wel wat extra tijd om
de motocrypto op te lossen.

1. Onderdelen die weg kunnen zinken?			
m..r.ss.g
2. Geen B-kwaliteit om te monteren bij deze rivier.
.m..r
3. Tweetakt damp in deze verwarde stad.		
.msk
4. Die Fin spettert nogal.					
sp.tl.p
5. Zijn daardoor uit elkaar.				
v.rsl.t.n b.nd.n
6. Paternoster?						k.tt.ngk.st
7. Wat je samen met de motor doet.			
.ptr.kk.n
8. Met zo’n stel schiet het op.				
k.pp.l

Nu weet ik niet of de inzenders de afgelopen
opgave voor of tijdens de crisis hebben opgelost, maar ik ben in ieder geval
blij dat vier leden de moeite hebben genomen om hun oplossing in te sturen,
waar voor dank.

Veel succes met het oplossen.Stuur je antwoord naar: luijt.postma@gmail.com

De inzenders waren: Siny en Peter Reuvers, met de opmerking: We hebben
alles geprobeerd, maar bij nrs. 2 en 3 klopt er volgens ons iets niet, dus hebben wij er maar iets van gemaakt. Nr. 2 een punt teveel, nr. 3 terpentenus.
(Red.) Helaas kan het antwoord op nr. 3 niet worden goedgekeurd. Rob Maier, met de opmerking: Foute titel of antwoorden v.d. volgende crypto?Dolf
Kok, met de opmerking: Oplossing 117 geplaatst in Russian Twin 119. Gino
en Melanie Beugels, met de opmerking: 119 of 117, volgens mij moet het
119 zijn. Aty Busweiler, met de opmerking: Gezamenlijk kwamen wij tot deze
oplossing, moet het 119 zijn?
(Redactie: Ja zo weten we het wel hoor dat er een vergissing gemaakt is, potver.....)
Nieuwsgierig wat de juiste oplossingen zijn? 1. Rijtijdenbesluit, 2. Klapband,
3. Serpentines, 4. Pechvogel, 5. Tunnelvisie, 6. Sleutelpositie, 7. Wegpiraat, 8.
Matchless, 9. Draadboom, 10. Lijkwagen.
Uitslag:
De juiste inzenders waren, Rob Maier, Dolf Kok, Gino en Melanie
Beugels en Aty Busweiler. Bij deze van harte gefeliciteerd!
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UDCN Dordtse Zomerrit
door: Sytze en Saskia

Zaterdag 20 juni was het zover, ons debuut bij een UDCN treffen.
Vanwege het Coronagevaar deze keer samengepakt in een toerrit vanuit
Dordrecht. Dit is voor ons een eind rijden, dus we waren vrijdag al present
bij het Postiljon hotel, waar ook het startpunt zou zijn.
In de dagen ervoor werd er nog wat zenuwachtig rondgemaild of Dordrecht
wel bereikbaar zou zijn vanuit het zuiden maar dat bleek zaterdagmorgen
helemaal goed te komen. Ruim voor 11.00 was iedereen present en werd het
aanwezige materiaal bewonderd. Dat was nog behoorlijk divers, naast de
Russen waren er Duitsers en zelfs een Japanner. Niet eenkennig, dat UDCN.

groep weet waar ze naar toe moet. Diegene blijft staan tot hij/zij de achterrijder in het vizier krijgt en voegt vóór de achterrijder weer in. Op deze
manier kan een grote groep op heel natuurlijke wijze een route volgen.
Werkt uitstekend, zie je de andere rijders ook nog eens onderweg.
Al snel waren we de drukke stad uit en reden we over best wel smalle dijkjes
rond Dordrecht. Je merkt de wisselende reacties van medeweggebruikers, de
één vindt het prachtig, sommige anderen kijken je liever van de weg. Na 3
kwartier en 21 km, pauze, dat hadden we wel verdiend. Koffie, thee en
lekkers, prima geregeld door de familie van Huib.

De organisator van deze rit, Huib, gaf een korte, duidelijke uitleg van het
te hanteren Follow Up-systeem en daarna konden we op weg. Alle motoren
sloegen aan, niemand bleef achter.

Daarna weer op pad, op naar het tankstation voor een sanitaire stop. De
organisatie had daar ook een technisch moment ingelast, één zijspan van het
merk Ural kwam niet meer van zijn plek. Er ontstond een korte discussie over
oorzaak en gevolg en het voorwiel werd aangemerkt als schuldig. Diverse
gereedschapszakken werden tevoorschijn gehaald en in no time was het wiel
vervangen.

Kleine samenvatting van het Follow-up systeem: er is een voorrijder en een
achterrijder, die houden hun positie. Bij een afslag geeft de voorrijder aan
waar degene die na hem komt moet blijven staan, zodat de rest van de

Het was mooi om te zien
hoe de coronamaatregelen werken.
Iedereen bleef keurig
op 1,50 m afstand van
het euvel, er zijn vast
foto’s van die dat
kunnen staven.
Na deze stop mochten
we weer verder, richting
Oud Alblas. Al snel was
er nog een technisch
momentje, dit keer
elektrisch.
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Startkabels
erbij, donorfiets geregeld,
om erachter te
komen dat een
zekering niet
meer helemaal
goed zat. En
door.
Wat volgde
was een mooie
route, er
werden flink
kilometers
gemaakt, o.a.
langs de molens aan de Kinderdijk, Unesco Werelderfgoed. Dit is een stuk
Nederland wat voor ons nog onbekend was.
De picknick was het volgende doel, bij Nieuwpoort, zo’n naam die bij
iedereen wel bekend is uit de geschiedenisles. De manden werden uitgeladen, de catering van Huib was weer present en iedereen kon aanvallen.
Iedereen? Nee, nog niet maar nu kregen we bewijs dat het Follow-Up
systeem werkt, na verloop van tijd kwamen de laatste rijders binnen.
Ze hadden onderweg nog een wiel moeten verwisselen.
Laatste stuk was even flink doorrijden richting Dordrecht, waarna we tegen
vijven afscheid konden nemen. Huib moest nog even een kleine lekkage
verhelpen, maar dat zal vast gelukt zijn.
Mensen, bedankt voor de leuke dag, kan wel weer eens.

Sytze en Saskia
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Even voorstellen III
door : Rene Redeker
Beste redactie,
Ik heb voor jullie een inzending
voor de rubriek, even voorstellen.
Ik ben al even lid maar heb nu
een motor gekocht en het word
tijd dat ik me even voor stel. Het
zou mij leuk lijken om wat mensen
in de buurt te leren kennen om
samen een biertje te drinken en
wat te sleutelen om zo wat meer
over mijn en andermans motor
te leren kennen. Ook om straks
misschien met andere Ural of
Dnepr bezitters samen wat ritten
te maken.
Zoals de rubriek al aangeeft wil ik me even voorstellen als nieuw lid van de
club. Ik ben Rene Redeker 47 jaar en ik woon in Ommen. Ik heb een vriendin,
4 kinderen en 3 honden en ben gek op een drankje, een bbq en alles wat
een motor heeft.
Van de crossfiets naar de brommer en door naar de motor. Het was al vroeg
duidelijk dat ik motor ging rijden. Welke motoren dat werden was nog niet
bekend maar van jongs af aan was het geluid van een Harley Davidson het
mooiste geluid dat er was. Op mijn 18 mijn rijbewijs gehaald en de 1e motor
aangeschaft, een oude Yamaha TT600. Lekker crossen door de bossen. Op
mijn 30e heb ik mijn spaarpot op de kop gezet en heb al dat harde werken
omgezet in mijn droom. Een Harley Davidson Herritage Classic. Mijn droom
kwam uit en wat heb ik genoten van die machine. Maar aan al het moois
komt een eind en door omstandigheden raakte ik al het moois wat ik had
kwijt en kon ik helemaal van voren af aan beginnen.
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Zo gauw er weer iets
geld gespaard was kocht
ik weer een motor naar
mijn budget. De Honda
Deauville stond op mijn
stoep. Ik kon weer rijden
maar het plezier kwam
er niet echt. Zo'n motor
rijdt heerlijk maar heeft
geen karakter. Het zag
er 13 in een dozijn uit
en het maakte het geluid
van een naaimachine.
Het bokte en schokte niet en het paste voor geen meter bij mij.
In het verleden had ik
al wel eens een Rus zien
rijden en dat zag er
toch wel mooi uit. Stoer
en een beetje lomp en
niet iets wat iedereen
heeft. Een paar jaar
geleden zag ik een flink
aantal motoren rijden
door de omgeving van
Ommen en dat moet
haast wel de UDCN zijn
geweest. Ik werd er blij
van.
Met de hulp van mijn vriendin is er later een Dnepr MT16 aangeschaft.
Nooit gedacht dat ik ooit een motor met zijspan zou bezitten. Hij moet nog
klaar gemaakt worden en daarna gekeurd en op kenteken gezet. Maar
het werk vorderd naar gelang de financiële toestand het toe laat. Het is al
lang mooi om zo'n apparaat in de schuur te hebben.
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Wanneer de motor klaar voor gebruik is hoop ik ook mijn snuit op de treffens
te laten zien om zo met medestanders samen te rijden en plezier te hebben.
Biertje bbq en lekker ouwehoeren en genieten van de motoren.
Ik hoop dan ook via deze club wat mensen te leren kennen in de omgeving
van Ommen. Ook om eens om raad te kunnen vragen bij het sleutelen, aangezien ik een beginnent sleutelaar ben en ik nu toch merk dat niet alles even
eenvoudig is.
Lijkt me ook leuk om later eens met iemand of een paar man samen wat ritten te maken in de buurt of om eens een biertje met elkaar te drinken en wat
sociale contacten op te bouwen in het Ural Dnepr wereldje. Dus mochten er
mensen zijn die zich aangesproken voelen laat het me dan gerust weten.
Ook als er handige Harry's zijn buiten de regio die het leuk vinden om een
beginnend sleutelaar op weg te helpen, laat maar van je horen. Het word
erg op prijs gesteld. Ik hoop dat we elkaar gauw op de weg tegen komen.
Groet,

Rene Redeker 		

reneredeker@hotmail.com
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Met Batten in de bocht
Gerwin Batten

In de afgelopen nummers had ik het op deze
pagina over allerlei aspecten van het bochten
rijden. Van je zithouding en de ideale lijn tot
tegensturen en de apex. En daarmee zijn we
er nog steeds niet. Ik zei het al eerder: over
bochtentechniek kun je blijven schrijven.
In deze aflevering richt ik me op een onderwerp dat al vaker voorbijkwam: kijken. Vrijwel
elke beslissing die je tijdens het motorrijden
neemt, is gebaseerd op wat er in je omgeving
gebeurt. Het merendeel van die informatie komt via je ogen binnen. Het verloop van een bocht, de snelheid van je
tegenligger bij een inhaalactie, rood licht, iemand met een opvallend geel
hesje en een radarpistool in z’n hand, grind op de weg, een zebrapad…
Waar je gas geeft en hoeveel, waar je remt en hoe hard, waar je opeens
heel beschaafd gaat rijden: je doet het allemaal omdat je ziet wat je ziet.
Feitelijk ga je daarbij nog een stapje verder dan ‘zien’.
Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen kijken, zien en waarnemen. Met
ergens naar kijken wordt dan puur bedoeld dat je je ogen op een bepaalde
plek richt. Of die informatie dan ook bij je binnenkomt, is maar de vraag.
Je kunt tenslotte prima TV kijken zonder iets te zien, toch? Iets zien betekent
dat waar je naar kijkt ook daadwerkelijk tot je doordringt. Waarnemen
gaat nog een stap verder: daarbij evalueer je bewust wat je gezien hebt.
Op basis van het resultaat van die evaluatie kun je bewuste keuzes maken.
Je kijkt naar de weg. Daar zie de auto voor je en de tegenligger in de verte.
Je neemt hun snelheden en hun onderlinge afstand waar, en op basis van die
informatie besluit je welke versnelling je kiest en hoeveel gas je geeft om
veilig in te halen. Of niet, natuurlijk.
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Bij dat hele proces is het belangrijk dat je je bewust bent van de beperkingen van je ogen. Waar lang niet iedereen altijd bij stilstaat, is dat je niet
alles in je gezichtsveld scherp kunt zien. Testje? Als je voor de tv zit, strek je je
arm uit, je steekt je duim op voor de tv en je focust op je duimnagel. Dan zie
je dus niet meer wat er op die tv gebeurt. Nog eentje? Hou dit blad voor je.
Focus op het woord ‘batten’ in de titel. Kijk ik je aan, op die foto? Zelfs dat
kun je niet zien, twee centimeter lager… Zowel die tv als mijn ogen zitten in
je perifere gezichtsveld. Je kijkt wel de goede kant op, maar om ze waar te
nemen moet je ofwel je ogen bewegen ofwel je focus verleggen.
Onderweg gebeurt natuurlijk precies hetzelfde, met als belangrijk verschil
dat de situatie daar voortdurend verandert. Bij 90 km/u leg je per seconde
25 meter af. Kijk jij net die ene seconde op je GPS en je voorligger trapt op
de rem, dan zie je in je perifere gezichtsveld mogelijk nog wel dat er ergens
iets roods oplicht, maar de kans is groot dat je daar te laat op reageert. En
dat is maar een van de redenen dat je alleen op die GPS moet kijken als de
situatie je daar ruim de tijd voor geeft, zoals Tinie Klerx elders in dit nummer
ook al stelt.
Goed motorrijden vraagt om goed kijken. Ik geef mijn leerlingen vaak de
opdracht om zichzelf actief vragen te stellen. Wat staan er voor borden
langs de weg? Loopt er iemand richting dat zebrapad? Liggen er hier putdeksels? Hoe verloopt die bocht, verderop? De vraag stellen is hem beantwoorden. Letterlijk. Op het moment dat je al die zaken bewust waarneemt,
beschik je over alle informatie die je nodig hebt om te weten of je moet remmen of gas moet geven, en met welke versnelling je straks die bocht in moet.
Dit vraag-antwoordspelletje speel je ruim voordat je echt in actie moet
komen en de bocht aansnijdt. Met die voorbereiding reduceer je de kans dat
er iets nog aan je aandacht ontsnapt bijna tot nul. Fijn bijverschijnsel is dat
dat een aangename rust in je hoofd geeft, en daarmee alle gelegenheid om
je voor te bereiden op je volgende actie.
Bronvermelding:
MAG-azine, MAG Nederland. geplaatst met toestemming van de auteur en belanghebbenden.
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De Russische keuken
Русская кухня

Recept voor Russische bietenstamp met kool
Onder het gezegde “Beter goed gepikt dan
slecht bedacht” heeft onze huiskok Boris weer
een fijn recept voor jullie gevonden op het
internet.
Een heerlijk russische bietenstamp met kool
recept dat echt de moeite waard is om uit te
proberen.
Bereidingstijd: 			
30 min
Personen:			4 personen
Bevat per éénpersoons portie: 605 kCal energie, 19 Gram eiwit, 23 Gram
				
vet en 76 Gram koolhydraten

Bereiding
Schil de aardappelen en kook ze in water met zout in 20 minuten gaar.
Kook de eieren in 8 minuten hard. Laat schrikken onder koud stromend water.
Pel ze en snijd in parten.
Snijd ondertussen de biet in blokjes.
Verwarm de rodekool met de ui en biet op laag vuur zonder te koken. Giet
de aardappelen af.
Voeg de zure room toe en stamp met de pureestamper tot een grove puree.
Schep de groenten en dille erdoor.
Breng op smaak met peper en zout.
Verdeel de stamppot over 4 borden en serveer met de plakjes worst en
parten ei.
Eet smakelijk!
			(Приятного аппетита - Priyatnogo appetita)

Benodigdheden
Weegschaal; mes; snijplank; pan; vergiet; mes; snijplank; pureestapmper;
schilmesje; pan; houten lepel; 4 borden.
Ingrediënten
1.5 kg
2
1
1
1
1
1/2
1
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aardappelen kruimig
eieren
schaal gekookte bieten (500 g), geschild
potje rodekool met appel (330 g)
ui, gesnipperd
bekertje zure room (125 g)
bakje dille (a 15 g), fijngesneden
grillworst (200 g), in plakjes
zout
peper
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Steunpuntenlijst 2020
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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