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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
Beste leden,
Als ik dit schrijf is het buiten 30 graden, maar zit, ondanks het mooie weer,
het clubjaar 2020 er qua UDCN-activiteiten alweer goeddeels op. Een jaar
waarin voor het eerst bijna geen enkel clubevenement doorgang kon vinden
in de vorm waarin het vooraf was bedacht, het bestuur online leerde vergaderen en ook een jaar met een mooi en druk bezocht treffen en een tweetal
mooie toerritten. Dat laatste bezorgt me een dubbel gevoel.
Aan de ene kant is het jammer dat we net als bijna iedere organisator van
een evenement hebben moeten besluiten om te schrappen en te cancellen
om tegemoet te komen aan de anti-Corona-maatregelen. Dat we treffens
hebben moeten schrappen is vervelend, maar was onder de gegeven omstandigheden helaas onvermijdelijk. Als UDCN hebben we ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens onze gastheren, campingeigenaren,
en uiteraard ook naar elkaar. Dubbel jammer dat ons dat ook precies in ons
jubileumjaar treft waarin we juist iets extra’s hadden willen doen.

De Corona-crisis is nog niet over en de overheidsmaatregelen ook niet. Voor
het komende jaar hebben we dus wel een kalender (want we blijven het
uiteraard gewoon proberen), maar geen garanties. Desondanks: Laten we er
met zijn allen flexibel mee blijven omgaan, er de schouders onder blijven zetten en er het beste van maken met zijn allen!
Aan mij zal het niet liggen.
Tot op de sleuteldag, een toertocht, een treffen of…. Gewoon op weg!

Arjen van Viegen

Maar..Aan de andere kant toont het ook onze veerkracht en ons vermogen
om onder de gegeven omstandigheden snel te schakelen, iets op te zetten en
het succesvol uit te voeren. Het geeft aan dat we een club zijn van mensen
die de moed er in houden en er het beste van proberen te maken.
Als consequentie betekent dat soms, dat zaken heel kort-dag pas kunnen
worden aangekondigd, plaats vinden op ongewone momenten/dagen en
soms niet in een agenda passen. Ik zou dat graag anders zien, maar het
gaat niet anders. Desondanks klaagt er bijna niemand en dat is fijn.
Ik denk dat we onder de gegeven omstandigheden als club trots mogen zijn
dat we in ieder geval een aantal activiteiten door hebben kunnen laten gaan
en er uit hebben gehaald wat er in zat. Aan iedereen die zich daarvoor
heeft ingezet in de afgelopen maanden vanaf deze plaats dan ook nog even
een extra bedankje!
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Van de redactie
Nummer 121 ligt weer voor je klaar. Ondanks het vreemde verloop van
2020, waardoor er niet veel activiteiten zijn geweest. De dingen die we wel
hebben kunnen doen waren weliswaar aangepast maar wel erg leuk. Met het
wegvallen van de onderdelenbeurs, het zandhappen en het voor- en najaarstreffen is dat een flink deel van de agenda wat helaas vervallen is.
Ons jubileumjaar wordt zo inderdaad een onvergetelijk jaar maar niet op
de manier die we bedoeld hadden helaas. Ach, we hebben gelukkig een
erg leuk midzomerweekeinde kunnen doen en een paar toerritten. Dit najaar
volgt er nog de sleuteldag in Brabant (als compensatie voor het wegvallen in
het voorjaar) maar dan zit het er weer ver op voor dit jaar. Laten we hopen
dat 2021 er beter voor komt te staan, dan vieren we gewoon het 30+1 jarig
bestaan van de club..
Deze Twin is dankzij wat bestuurders en trouwe leden toch nog een aardig
gevuld geheel geworden. Ik zit nog vol verwachting hier bij de brievenbus
om al jullie verhalen op te vangen, daar mag nog best wel wat bij wat mij
betreft. Doe je best en verras ons met je kopij.
Hier in Langeweg kabbelt het allemaal rustig door, het gekke jaar heeft
ervoor gezorgd dat ik tussendoor tijd genoeg gehad heb om achterstallige
klussen uit te voeren aan de diverse motorfietsen die ik heb. Alles doet het
eigenlijk wel zo’n beetje. Van ellende ben ik zelfs mijn reserve reserve-onderdelen aan het opknappen ondertussen. Door het wegvallen van veel werk in
de vorm van projecten is het een half jaar redelijk rustig geweest voor mijzelf
maar daar lijkt nu weer verandering te komen. Alles komt goed.
Hopelijk zijn jullie allemaal in goede gezondheid en ga je veel plezier hebben bij het lezen van deze Twin. Tot de volgende..

Benno van Ham
4

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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Anderhalve meter en meer….
door: Sandra Korpershoek

Wat is anderhalve meter? Iedereen
weet het eigenlijk wel. Eén meter en 50
centimeter, 1,5 meter, 150 centimeter,
15 decimeter…. Ga zo maar door.
Maar wát als je anderhalve meter
afstand moet houden tot elkaar?
Tja, dat is lastiger. Wat is 1,5 meter
eigenlijk? Dan maar met duimstok, meetlint of rolmaat op pad. Of een veel te
ruim zittend sumo-worstel pak
aantrekken. Of misschien een hoepel van 3 meter omdoen.
De oplettende Nederlander had het al vrij snel begrepen:
Twee armlengtes. Dus wanneer je je armen uitstrekt (en het merendeel van
de bevolking heeft dat over het algemeen wel bij de hand), dan ben je ver
genoeg van elkaar verwijderd. Dan wordt ook al snel duidelijk dat er twee
redenen zijn waarom je elkaar geen hand mag geven. Natuurlijk de hygiëne
én je komt dan blijkbaar binnen de anderhalve meter.
Nee, dan geven we elkaar een elleboogje… eh, een wat? Jawel, een elleboogje!
En waarom niet? Nou, laten we daar eens
even naar kijken. Bij verreweg de meesten
van ons zit de elleboog dichter bij de schouder dan de hand. Dus twee ellebooglengtes is minder dan 1,5 meter, toch? En
dan nog iets: je hebt net misschien wel –
keurig volgens protocol – in je elleboog
geniest, gehoest of geproest.
Een schop dan? Daar hoest je over het algemeen niet zo makkelijk in. Het
is over het algemeen goed bedekt door een schoen, dus geen huid contact.
6

Heeft u al een “schopje” gekregen van iemand? Of kun
je je voorstellen hoe dat voelt? Héél raar! Schoppen is
sinds mensenheugenis een daad van agressie. Dus hoe
goedbedoeld ook, het voelt erg onnatuurlijk en niet fijn.
En dan nog iets, de anderhalve meter. Probeer maar eens
om tegen iets (niet iemand!) aan te schoppen dat anderhalve meter van je verwijderd is. De meesten van ons
krijgen het niet eens voor elkaar. Of hebben op z’n minst
een evenwichtsprobleem. Lig je dadelijk daardoor nog
bovenop elkaar!!! Dat is volgens de richtlijnen ook niet
helemaal de bedoeling.
Als er iets is, wat ik persoonlijk tijdens de corona-periode
mis, is het geven van een hand. Een hand geven, geeft zó
veel informatie. Heb je er al eens op gelet? Een “slap”
handje: oei…! Niet te hard knijpen, want dan doe ik de
ander pijn (Watje!). Net aan de vingers aanraken: hé!
Ik ben niet besmettelijk, eng of vies, hoor. En ik knijp je ook niet fijn (angsthaas!). Een (te) stevige hand: nou, nou! Zó hard hoeft nou ook weer niet (een
béétje rekening houden met elkaar, oké!) Een voorzichtige hand: het moet niet
té persoonlijk worden, blijkbaar (onzeker typje).
In mijn jeugd leerde iemand mij, dat het belangrijk is om je duimen goed in
elkaar te haken. Dan heb je heel snel de indruk over hoe hard je mag of
moet “knijpen” om een goede hand te geven (niet de ander fijn knijpen, maar
ook zorgen dat je zelf je hand daarna nog kan gebruiken). Ik geef zelf een
redelijk stevige hand, al zeg ik het zelf. Ik sta ook best aardig stevig in mijn
schoenen en ben niet al te snel bang. Zeker niet voor (corona-)virussen. Als ik
dat wel zou zijn, dan zou ik mijn beroep niet kunnen uitvoeren.
Ik werk bij de bloedafnamedienst. Ik neem bloed af bij mensen. Of voor de
grapjassen onder ons: ik ben Dracula, vampier, bloedzuiger, maak er bloedworst van, enzovoort! Hoewel ik zelf de voorkeur geef aan egeltje: ik zie er
heel lief uit, maar ik prik wel.
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Maar alle gekheid op een stokje, ik kom dus wel met héél veel mensen in
aanraking. Relatief gezonde mensen, die alleen even laten prikken om te
zien of de medicijnen tegen hun hoge bloeddruk geen kwaad kunnen, of dat
de suikerspiegel nog steeds goed onder controle is. Maar dus ook mensen
die ziek zijn, misschien zelfs een besmettelijke ziekte onder de leden hebben.
Patiënten die opgenomen liggen in het ziekenhuis en zelfs in isolatie moeten.
En bloed prikken op een afstand van 1,5 meter? Nee, dat is nog nooit
iemand gelukt!
Ik móet dus wel dichtbij komen. En volgens het RIVM hoeft dat ook niet met
PBM (Persoonlijke Beschermings-Maatregelen), zoals mondkapjes of handschoenen. Tenzij we wéten dat iemand verdacht is voor corona. Of om een
andere reden in isolatie is. Verder moeten we vertrouwen op de eerlijkheid van de mensen. Dat ze niet komen als ze enige verschijnselen van een
(besmettelijke) griep hebben.
Er wordt dus stevig geleund op de eigen verantwoordelijkheid van de mens.
Nu zit ik er niet bepaald op te wachten om met handschoenen en/of een
mondkapje te moeten werken. Goed voelen waar je iemand kan prikken én
dan ook nog een grote kans heb dat er ook daadwerkelijk bloed uit komt
(“raak prikken”, dus), gaat nog altijd het beste met mijn blote vingers. En
de hele dag met een mondkapje opzitten of spatscherm? Dat werkt érg
benauwd.
Bovendien zou alleen ik al per
week zo’n 60 tot 75 mondkapjes
erdoorheen jagen. Na 20
minuten zijn ook de beste mondkapjes namelijk verzadigd en
werken dan dus niet meer. En
dan mag ik tussendoor niet aan
mijn neus kriebelen. Want dan
moet het mondkapje meteen
verwisseld worden. Let er maar eens op hoe vaak je dat doet!
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Dan maar alle maatregelen van tafel? Weer volop handen geven, hutjemutje
op elkaar gepakt gezellig naar een museum, bioscoop of een concert
bijvoorbeeld? Nou, nee!!! Want ik zie in het ziekenhuis ook de andere kant
van het verhaal. Artsen en verpleegkundigen die op de Intensive Care werkzaam (mogen) zijn, konden het werk eigenlijk niet aan. Het heeft héél veel
van iedereen gevergd. Dat heb ik met eigen ogen gezien.
Na de hopelijk relatief rustige periode van de zomermaanden, moeten we
wel degelijk rekening houden met een tweede golf in het najaar en/of de
winter. Tot die tijd moeten we toch ons best doen om verspreiding van virussen zoveel mogelijk binnende perken te houden. Zodat het zorgpersoneel
weer op adem kan komen. Om er weer te kunnen staan, mocht er inderdaad
een tweede golf komen. Want meer personeel of meer geld voor de zorg zit
er voorlopig ook niet in, hebben we laatst gehoord.
Het applaus van april is waar ze het mee kunnen
en moeten doen. Voorlopig. Nou en?! Zullen sommigen zeggen. De zorg heeft de eerste golf toch ook
overleefd? En er is geleerd van de eerste uitbraak.
Eerder reageren, efficiënt werken en nog meer
dingen.
Toegegeven, er is inderdaad veel geleerd. Maar
aan de rekbaarheid van de (zorg verlenende) mens
zit een maximum. Aan het aantal mensen en hoeveel
werk ze kunnen verzetten is uiteindelijk een limiet.
En het heeft ook zéker zijn weerslag op de gehele samenleving! Hoeveel
operaties zijn de afgelopen maanden niet uitgesteld? Omdat de artsen allemaal nodig waren op de IC om coronapatiënten te helpen.
Hoeveel mensen die al bijna niet meer kunnen lopen van de pijn, moesten
toch nóg langer wachten op een nieuwe heup? Om maar een voorbeeld te
noemen. Misschien wel iemand in jouw directe omgeving?!
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Kortom, onvoorzichtigheid raakt ons uiteindelijk allemaal!
Laten we blijven nadenken met z’n allen. Kom niet te dicht bij elkaar. Geef
elkaar géén hand, géén elleboog en géén schop!
Laten we eens gezellig zwaaien naar elkaar. Of elkaar op afstand toch steun
geven door ons hand op ons hart te leggen.

Hoenderloo, 5 september 2020
door: Anton Disselhorst
Beste clubleden!
Sinds juni ben ik lid geworden van de Ural Dnepr Club Nederland!
Mijn naam is Anton Disselhorst, ik ben 68 jaar en lekker met pensioen na een
periode van 43 jaar werken in de jeugdhulpverlening.
Ik ben getrouwd met Wildien, samen hebben we 6 kinderen en 9 kleinkinderen. Ik heb als hobby’s : het restaureren van oude motoren, motorrijden,
mountainbiken, tuinieren, er op uit met de kleinkinderen en af en toe een
korte vakantie.

Ik blijf gewoon bloed prikken. In de elleboog waar je net keurig in geniest
hebt. Ook tijdens een eventuele tweede golf

Ik rij al motor vanaf mijn 17e(oefenvergunning) op verschillende motoren,
onder andere een Honda CB 77, een Guzzi V7 Sport, 2 x Guzzi Californian,
diverse Yamaha’s XS 650, een Honda CB750, een CX500 Honda, een XT
500. Op dit moment rij ik een door mij gerestaureerde Ducati 900 Supersport van ”95 en een ook door mij gerestaureerde Yamaha XS 2 (650 cc Twin)
uit 1972.

Maar ik geef misschien toch maar geen hand!

Sandra
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Het opknappen en restaureren van motoren geeft me veel plezier. Direct na
mijn pensioen brak er een periode aan waarin alle kinderen huizen gingen
kopen en verbouwen/inrichten. Met veel plezier heb ik hen meegeholpen.
Bij de een moest er laminaat gelegd worden, bij de andere moest het er juist
uit! Sauzen, behangen, schilderen, tuintjes aanleggen. Leuk!!
Deze periode is voorbij, dus er moest weer een sleutelproject komen! Na wat
surfen op internet kwam ik uit bij Richard Busweiler in Genemuiden en heb
daar een K750 uit 1963 met een Moldavisch kenteken en zijspan gekocht.
Het is een project waar al door iemand anders is mee begonnen, maar het
is niet bekend wat en waar er al dan niet aan gewerkt is. Er schijnen nieuwe
zuigers in te zitten?? Het is in elk geval totaal wat anders als de andere
restauratie-projecten van de Ducati en de Yamaha.
De naam Busweiler deed een belletje rinkelen: Toen ik in de jaren 70 in Kampen werkzaam was in de hulpverlening, werkte daar een Gerrit Busweiler.
Hij blijkt de beheerder van de Clubwinkel te zijn!

Ik heb contact met hem gezocht: hij woont bij mij in de buurt in Loenen en ook
in het bezit van een K750 die hij aan het restaureren is. Ik heb nu een mooi
aanspreekpunt en via hem goede ideeën en adviezen. Ik ben aan het overwegen om de K750 geheel te restaureren, met als uitgangspunt: betrouwbaar, oliedicht en zover mogelijk origineel en een Nederlands kenteken.
Wel wil ik onderzoeken waar ik eventueel tegen aan kan lopen en het een
en ander zou gaan kosten.
Ik heb nog nooit met een zijspan gereden, maar volgens mij kun je dat leren!
Ik hoop t.z.t jullie ergens op een treffen te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,

Anton Disselhorst
12
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars
Naam: 		
Pollus Fornerod
Leeftijd:
59
Gezinssamenstelling: vriendin + hond
Beroep:
Webredacteur
		en videomaker
Motorpark:
Sportster 48,
		Dnepr MT11
Lid UDCN:
geen idee... Een jaar of zes geloof ik.
1: Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
Timo, de hond! Sabine en ik zijn al jaren enthousiaste motorrijders en toen zij
op een goede dag met Timo aankwam was de vraag: en nu? Hoe hard rent
zo’n beest? En hoe lang? Een zijspan leek de perfecte oplossing.
Ik had in de schuur nog een werkeloze Enfield staan als zoete herinnering
aan een werkbezoek aan India. Alleen dat rechts schakelen en links remmen,
daar wilde ik maar niet aan wennen. Dus toen een Marktplaatser er een
Dneprzijspan voor wilde inruilen was de deal snel rond. En gelukkig sprong
de hond er vrolijk in, want daar was het allemaal om begonnen.
2: De beste herinnering aan het span?
Rijden! Als je je ooit eenzaam en genegeerd voelt moet je eens met een hond
in het bakje een rondje gaan rijden. Iedereen die in een toertocht achter mij
heeft gereden kon het zien, er wordt gezwaaid, gewezen en gelachen.
Zelfs stuurse automobilisten steken soms een duimpje op.

14

3: Slechtste herinnering aan het span?
Ik vind het prima dat dingen stuk gaan, maar twee keer achter elkaar, daar
baal ik van. Ik had dat met de Hardyschijf, de rubber donut die tussen de
motor en de cardanas zit. Die knalde er plotseling tussenuit. Gelukkig dicht
bij huis dus een touwtje aan de auto en slepen maar. Snel een nieuwe schijf
besteld - en een koppelingshendel want die slaat hij stuk als het mis gaat.
Drie maanden later: rammel... rammel... weer stuk! Kijk dan ben ik in staat er
een lucifer bij te houden en niet om te kijken naar de rookkolom.
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4 Leuke anekdote over de club

8: Heb je voor de lezers eventueel een motortip?

Ik ben eigenlijk geen clubmens en heb al helemaal niets met merkenclubs. Ik
haat mensen die opscheppen over de meest futiele merkdetails van hun eigen
spul. Dus toen ik op het eerste Watjestreffen binnenreed was ik blij verrast
dat de voorzitter van een russenclub een Moto Guzzi reed, de evenementencoördinator een BMW-span bezat en er naast talloze russen ook een oude
Harley, een Zundap en zelfs een antieke Norton stond.

Nou... zeker! Hoewel het UDCN-leven zich voornamelijk aan de westkant van
Nederland lijkt af te spelen heeft “de provincie” best wat te bieden. Al was
het alleen al minder mensen per vierkante kilometer. Wij zijn tijdens één van
onze vorige vakanties bij motorcamping “De Motorschuur” beland. Dat ligt
aan de rand van het slaperige veendorpje Gasselternijveenschemond.
Vanuit de Randstad: naar Assen en dan rechtsaf en op tijd stoppen voordat
je de Duitse grens overgaat. Toffe sfeer, vuur, bier en sterke verhalen. Een
absolute aanrader.

5: Andere hobby’s.
Ja best veel, maar gelukkig zitten die beurtelings in de pauzestand. Belangrijkste tijdvreter op dit moment is onze Duitse moestuin. Op een half uurtje
fietsen hebben we een grote (800 m2) verwaarloosde “Kleingarten” geadopteerd. Een woestenij met fruitbomen en - wat een makelaar zou zeggen “veel potentie”. We zijn deze coronazomer een grote kas aan het bouwen
van tweedehands balken en gratis marktplaatsramen. Daarna volgt het
huisje, dat is nu nog een opknapper die niet zou opvallen in een Indiase sloppenwijk, maar in de koelkast zit heerlijk koud bier. Kortom, werk genoeg!
6 Beste treffen ooit.
Eigenlijk de laatste, het hoogzomertreffen in Polsbroek. Ik had nergens meer
op gerekend en dan stampen ze in drie weken zo’n treffen uit de grond.
Het was super!

9: Wil je iets kwijt: wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmerking?
Nee, behalve dan dat ik zelden zoveel plezier heb gehad van “een ding”, in
dit geval de zijspan. En dat dit toch voornamelijk komt door de UDCN,
de meest relaxte motorclub van Nederland.
10: Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?
Tsja, aan wie wil ik deze gifbeker doorgeven? Ik ken maar weinig namen
maar ik zie op veel UDCN-treffens een vrolijk gezin met een groene VWcamper. Die zou ik graag voor het blok zetten.
(Red: Alleen is Evert-Jan al aan bod geweest dus ik denk dat Marion iemand
anders gaat overvallen met haar vragen...)

7: Welke motor uit het UDCN bestand vind ik het mooist?
Ik heb zelf een Dnepr die er ongeveer uitziet als een rat-bike. Nu valt die in
het totale UDCN-bestand niet op, maar ik stond in Polsbroek naast een
vrijwel gelijk exemplaar, maar die zag er uit alsof hij net uit de showroom
was weggereden. Schoon, blinkend gepoetste velgen, super. Ik heb er
ademloos naar gekeken want ik wist niet dat deze russen dat in zich hadden.
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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.
Door het vreemd verlopende 2020 zijn de activiteiten van 2021 al op
de rit gezet. hierbij zoeken wij een nieuwe evenementencoördinator die
beschikbaar is om mee te lopen. In de rest van 2020/2021 zal de nieuwe
coördinator zich bezighouden met de planning terwijl ik over zijn schouder
meekijk.
Mijn opvolger kijkt de rest van het 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.
18
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Toevalstreffen
Datum:
17-18-19 juli 2020
Plaats:
Polsbroek-provincie Utrecht
Weilandje met zeer luxe voorzieningen, zoals daar zijn:
• springkussen
• vlot
• tafels met banken
• toilettenblok met prima aantal toiletten/urinoirs
• Warme douche, met afwatering van het putje af: lekker alles uit de deur
vegen!
• Heerlijke buitenlucht gootsteen voor al uw afwasjes
• Waterkokert (!)
• Kofiiezetapparaat
• Senseoapparaat a fungi
• Koffie, thee (+ alle benodigdheden!)
• Pauwen- en kalkoenenpark
• Vuurton met ongelooflijke hoeveelheid hout
• adembenemend uitzicht

Omstandigheden:
Dankzij het C-woord was er veel treffentrek onder de deelnemers: iedereen
had er zin in! Na allerlei definieerbare, maar ook ondefinieerbare drankjes
werd de zin nóg beter en luidruchtiger. Uiteraard hield iedereen zich te allen
tijde strikt aan de voorgeschreven anderhalve meter...
Het weer was fenomenaal!
Kortom: top-omstandigheden.
Activiteiten:
Standaard activiteiten die op elk treffen plaatsvinden. Er is een aantal activiteiten/opvallendheden waargenomen, die niet standaard te noemen zijn en
die derhalve hieronder apart vermeld zullen worden:
1. Groeten zonder handenschudden:
Een nieuwe activiteit aan het begin en aan het eind van het treffen, soepel
vervangen door wederzijds zwaaien.
2. Drone-vlucht:
Op vrijdag de 17e juli vloog er vlak over ons treffenterrein een drone. Uiteraard wist iedereen direct wat er aan de hand was: spionage vanuit de RVD,
het RIVM, de FIOD óf het ministerie van VWS om te kijken of de anderhalve

Deelnemers:
Rond de 50, met nog wat aanwaaiers en afvallers…
Meer aanwaaiers dan afvallers trouwens. Druk bezocht ook trouwens.
Helden:
3 weken vóór het treffen was er nog helemaal geen treffen. In 3 weken hebben 3 mensen het ‘toevalstreffen’ treffenklaar gemaakt. 3 Mensen… vast met
hulp van andere mensen. Maar die 3… Die 3 zijn mijn helden.
Roel, Rob en Arjen… die 3!
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meter wel gehandhaafd werd...Achteraf bleek dat Buurman lekker aan het
hobby-en was. Ajeto!
Mooie overzichtsfoto’s overigens!
3. Vuurspuwer:
Nog nooit gesignaleerd bij welk
treffen dan ook: op vrijdagavond verscheen een echte
vuurspuwer op het treffenterrein! Het was een spektakel van
jewelste, vooral voor de kleinsten onder ons, om dat nu toch
eens van zo dichtbij te mogen
aanschouwen. We hebben ervan
genoten! Hulde!
4. Hoeveelheid Russische
motoren:
De hoeveelheid Urals en Dneprs
lag dit treffen ongekend hoog!
Natuurlijk zagen wij ook een
enkele BMW of Honda zijspan, maar iedereen was verrast door al het Russische materieel… De Dnepr van Harry had de thuisstreek ook al jaren niet
verlaten (die schrok zich een Russisch hoedje…).

Dit is wat Wikipedia erover zegt:
De put is ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de
A12.De put ligt in de Weijpoortsche polder net ten zuiden van de Oude Rijn
en ten oosten van de Wierickerschans, naast de put ligt de Weijpoortsemolen (1674). De put is niet aangesloten op het omringende watersysteem, en
wordt daardoor gevoed met grondwater. Er is ongeveer 2 miljoen kuub zand
afgegraven, tot een diepte van ongeveer 10 meter. Het zand zat onder
een laag klei en veen, en werd met een speciaal aangelegde treinverbinding naar de nieuwe rijksweg vervoerd. In de zomer van 1937 kon het zand
alleen nog met een zandzuiger worden gewonnen, die vanuit de Oude Rijn
door middel van een sluizensysteem en een speciaal aangelegd kanaal kon
worden ingezet. De aannemer die de A12 in 1937 bouwde, heette Broekhoven.In de put werd een speerpunt uit de Midden-Bronstijd opgegraven.
Volgens Arjen is de put geen 10, maar 60 meter diep en oefenden duikteams
hier om in extreme diepten te kunnen duiken. Nu is het een vogelreservaat.
7. File tijdens de toertocht
Nou! Ook nog nooit meegemaakt! Terwijl de toertocht verder vlot verliep,
kwamen we ineens in een heuse file langs de Gouwe terecht! Niet gek, want
de hefbrug bij Boskoop was afgesloten, er waren afsluitingen bij de A4 en
de A12, waardoor veel mensen binnendoor reden en iedereen wilde onze rij
zijspannen van dichtbij bekijken (begrijpelijk). Dat alleen het span van Fernando te warmgelopen was, was volgens Ruud een wonder.

5. Aantal zijspannen tijdens de toertocht:
Ook het totaal aantal zijspannen tijdens de toertocht lag hoog. Er werden er
33 geteld en dat is nog zonder die van Wim en Anke, Roel en Luijt… Geen
idee of dat een toertochtrecord is, maar het is in ieder geval een aantal om
te kunnen verbeteren.

Het zorgde wel voor lange wachttijden voor de follow-up-posten, die gelukkig allemaal bleven staan. Wij kregen overigens wel veel bezoek van mensen
die bezorgd waren en ook al andere spannen langs de weg hadden zien
staan. (“Je maatje staat verderop, hoor” … duidelijk nog nooit van follow-up
gehoord… wel lief).

6. Put van Broekhoven:
Tijdens de schitterende toertocht passeerden wij de Put van Broekhoven vlak
vóór de lunchstop in Bodegraven:

8. LUXE BBQ:
Borden, bestek, alle side-dishes, heel veel BBQ’s en niet eens hoeven afwassen: zo luxe heb ik het zelden gezien! Ook al zo top geregeld!
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9. Waterkokers:
Dan zijn er tijdens zo’n treffen natuurlijk ook allerlei feiten die ineens in het
oog springen. Zo bleek dat er binnen het bestuur op z’n minst TWEE waterkokers rondslingeren in niet-nader-te-vermelden opslagruimtes. Dat we er maar
lekker veel thee van mogen zetten!
10. Prijzenpakket:
Gelukkig kwam onze real-life molenaar bij Kinderdijk, Robert Hofman, nog
gezellig even buurten: laat die nou een prijzenpakket beschikbaar stellen
aan de club, eigenlijk bedoeld voor het 4-jaarlijks Oostbloktreffen in Engeland dat dit jaar geen doorgang vond. Wij kijken er nu al naar uit (vooral
omdat er een superprijs van 5 kilo bij zit) en zijn aan het broeden om de
‘Bakkenbingo’ te introduceren (wellicht op een volgend treffen), om ervoor te
kunnen zorgen dat die prijzen eruit gaan!
11. Vlotvaren met Hidde:
Een geweldige activiteit voor alle kanjers onder de 18 met roeispanen van
overgebleven stookhout!
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12. Clubkleding:
Benno van H. te L. werd dit treffen gesignaleerd met custom-made clubkleding! Dat is een volledig nieuwe trend! Voorstel is om onze eigen trendwatcher Ard (uit Zeeland) nieuwe clubkleding te laten ontwerpen.
Drie verzoeken: verzoek 1 van Jos L. te N.: iets strakker/moderner ontwerp,
zodat alle mannelijke spierbundels beter uitkomen. Verzoek 2 van de dames:
t-shirts met v-hals en bij de hemdjes: mooie aansluiting onder de armen! Verzoek 3: Echte onvervalste UDCN-bretels.
Conclusie:
Het weer was top! Het was weer top!
Tot treffen!

Karin
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CAT sleutelmomentjes

Nu er tijd voor is, de versnellingsbak eraf halen ! Even terzijde, het klopt dat
als je gepensioneerd bent je helemaal tijd te kort komt!

Versnellingsbak perikelen enzo.

Na het wiel is de plunjer aan de beurt, na een stuk of tien weesgegroetjes is
dat kreng eraf! Ik heb hem gelijk iets korter gemaakt(rubbers)dit zat echt te
strak. De plunjer as er vanonder uit tikken ging ook niet echt makkelijk.
Het beste is hem eruit te duwen met een krik, minder stress en geen risico dat
je de as aan de onderkant vervormt waardoor je hem er helemaal niet meer
uit krijgt ! Dezelfde werkwijze gebruik ik om de hele plunjer weer tussen de
"armen" van het frame te monteren, ik krijg hem er anders niet tussen !

Door: John van Ierland

Laat me eerst vertellen dat ik geen 2 linkerhanden heb maar ook geen uitmuntende monteur ben. Dit terzijde maar wel belangrijk om te weten zodat
jullie me niet uitlachen ! Natasja, de zwarte M72 had al zeeeeer geruime tijd
problemen met de 2e versnelling. En omdat het de 2e versnelling was, en ik
heel gauw naar de 3 ging, maakte ik geen haast ermee. Om heel eerlijk te
zijn zat ik er een beetje tegenaan te hikken om alles eraf en los te halen !
Het probleem was dat de 2e versnelling nogal raar deed, hij "hikte" en
schokte! Het was net of je heel veel gas gaf en daarna weer snel op de rem
trapte, heel snel achter elkaar. Het scheen ook lawaai te maken maar ik ben
nogal hardhorend dus dat kan ik niet beamen. :-)
De oorzaken die werden gegeven waren, ovaal tandwiel,
zwaar draaiend tandwiel op
de as, niet goed uitgelijnd(shim)
tandwiel en een schurend tandwiel tegen een ander.
Zoals ik al vertelde reed ik er
geruime tijd zo mee maar er
moest wel een keer wat aan
gebeuren !!

Je kan nu de hele cardan met as eruit trekken. "Niet als je een orginele M72
as en Dnepr bak hebt" !!!! Dan moet je eerst de wig los en eruit halen en de
as scheiden van de cardan. Cardan/plunjer eraf en daarna een hele tijd
puzzelen om de as uit de hardyschijf en voorbij het frame te krijgen !!

Aangezien ik sinds een paar
maanden toegetreden ben tot
het leger der pensionado's heb
ik op een gegeven moment de
befaamde knuppel in het hoenderhok gegooid.

De bak is vrij om de achterkant los te bouten en eraf te halen. Op de werkbank: uiteraard heb ik de olie vòòr de werkzaamheden eruit laten lopen.
Alle boutjes los draaien van de achterkant en met een verfstripper een
beetje verwarmd om de lagers minder te stressen.
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Na een paar tikken met een kunststof hamer en een blokje hardhout tegen de
nokken was de achterkant eraf. Vrij snel ontdekte ik dat de tandwielen van
de achteruit beschadigd waren en tegen elkaar hadden gelopen.
Eureka, ik had de boosdoener !!(en viel genadeloos in de valkuil van kortzichtigheid en misschien ook wel van wishful thinking.)
Het grote tandwiel was ongelijk ingesleten 1 kant van het tandwiel was veel
dieper ingesleten dan de andere kant. Het verklaarde meteen waarom de
motor zo raar hikte ! Op de schakelvork van de achteruit wat bramen, valt
niet echt lekker in het schakelwiel, gelijk verholpen.
Na het weer in elkaar zetten probeerde ik de hele boel met een testritje,
!@#$, niets beter geworden ! Van "Buurman" Bertus, die hetzelfde probleem
had maar dan in de 3e versnelling het advies om eens goed naar de schakelmof/synchronizer en de tandjes van de 2e versnelling die daar invallen te
kijken. Na het weer uit elkaar halen, iets verder dan de keer daarvoor,
inderdaad, alle tandjes waren iets schuin afgesleten, maar van de 3e versnelling ook ! Waarom daarmee geen problemen ???
Bij onze huisleverancier, Jan Rolpa, :-), onderdelen besteld, ook gelijk maar
de tandwielen van de 3e en achteruit versnelling, en de hele handel gemonteerd.
Na het klooien in omgekeerde volgorde van as, cardan, plunjer enz.
Eindelijk........, alles werkt en geen rare geluiden en bewegingen meer !!!!
Wordt vervolgd..

John
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Sleuteldag 2020

Zaterdag 10 oktober 2020
Dit was een vreemd jaar voor iedereen. Treffens die niet doorgingen en
omgezet werden in toertochten. Temperaturen die wij Hollanders en onze
Russen nauwelijks gewend zijn.
Pekel op de weg als remedie tegen gesmolten asfalt. Genoeg vreemde
omstandigheden om aan het eind van het seizoen je machtige machine eens
goed te bekijken.
Kom je dingen tegen waar je je twijfels over hebt en die een deskundiger blik
nodig hebben dan die van jezelf? Speciaal voor wat grotere problemen is er
onze Sleuteldag in Langeweg dit jaar.
Benno en Ruud zijn aanwezig om te helpen waar nodig en je met advies bij
te staan.
Bij voldoende animo in de vooraanmelding komt ook onze eigen huisdealer
Jan Wassenaar langs met zijn materialen en spullen.
Je bent welkom bij:
Benno van Ham
Daniëlstraat 3
4771 RP Langeweg
06-37529277
Je bent zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd.
Op zaterdag zijn er meestal ook onderdelen te koop. Jan Wassenaar is dan
aanwezig, mits er animo is. Eventueel kunnen ook zelf meegebrachte onderdelen worden uitgewisseld, heb je nog wat in de weg liggen in de garage
of schuur neem dat dan gerust mee om te kijken of jer iemand blij mee kunt
maken.
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Weet je al wat je wilt gaan doen en heb je daarvoor onderdelen nodig?.
Neem dan vooraf contact op met Jan Wassenaar, hij kan dan de benodigde
onderdelen meenemen of opsturen voor je. (www.rolpa.nl)
Wil je echt een klus gaan klaren op de Sleuteldag? Omschrijf dan je probleem in je aanmelding en zet je telefoonnummer erbij.
Benno of Ruud kunnen dan, indien nodig, vooraf contact met je opnemen.
Vooraf aanmelden via: benno@udcn.nl
Vooraf aanmelden is NOODZAKELIJK. op basis van het aantal aanmeldingen
wordt in de week voorafgaand aan de sleuteldag besloten Jan Wassenaar
wel of niet komt.
Kom je sleutelen of kom je alleen onderdelen kopen, meld je altijd aan.

(Hoog) Zomertreffen in Polsbroek
door : Saskia

Niet meer als kersverse maar nog wel als verse vriendin van Ton, die al
achttien jaar lid is van een club van motorrijders met een zijspan maar nog
nooit aan een activiteit had deelgenomen, viel op een mooie dag in juni mijn
oog op een nieuwsbrief. Het was een uitnodiging van de motorclub voor het
zomertreffen van 2020. Nieuwsgierig geworden begon ik te lezen en terwijl
ik verder las begon ik steeds meer zin te krijgen om te gaan en dus riep ik
enthousiast naar Ton dat ik daar wel interesse in had. Vervolgens bleek dat
hij die uitnodiging bewust erg zichtbaar had neergelegd.
Het toeval wil dat een paar weken daarvoor, tijdens het opruimen van de
blokhut, een tent tevoorschijn kwam die al jaren ongebruikt in de hut lag en in
het verleden was gebruikt als bijzettent voor de tienerzoons van Ton. Vergeet
het woordje ‘bijzet’ maar; het was een ruime 3-persoons tent waarin ik met
mijn lengte bijna rechtop kon staan. Al pratende werd het mij duidelijk dat
het niet om zomaar een motorclub ging maar dat het hier ging om een club
voor Ural en Dnepr motoren. Alleen had Ton zijn Ural zo’n zes jaar geleden
verkocht en vervangen door een BMW K75. Waren wij wel welkom? Volgens
Roel zeker wel.
Op vrijdag 17 juli vertrokken wij met een vol bepakte motor en zijspan naar
Polsbroek. Daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen door Roel. De
opkomst was groot en de eerste ring stond al vol tentjes. Wij werden verwezen naar het hoge nog niet gemaaide gras. Als snel kwamen anderen hier
ook hun onderkomen voor de komende twee nachten neerzetten. Het werd
ons al snel duidelijk dat er een groep leden is die elkaar goed kennen. We
voelden ons een beetje een vreemde eend in de bijt: ons eerste treffen en
dan ook nog eens geen Ural….. Het voelde goed om te merken dat er zowel
ruimte was om op jezelf te zijn als deel te nemen aan het groepsgebeuren.
Alleen was dat laatste soms wel een beetje lastig i.v.m. de 1.5 meter afstand
maatregel waar ik me i.v.m. mijn werk zoveel mogelijk aan wil houden.
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Nadat de tent was opgezet, we gegeten hadden en hier en daar een praatje
hadden gemaakt hebben we in de avond gezellig bij het kampvuur gezeten.
Op zaterdag was de toertocht. Leden die niet hadden gekampeerd maar
wel meededen aan de rit kwamen in de loop van de ochtend binnen gedruppeld. Rond 10.45 uur kwamen we bij elkaar om instructies te ontvangen. Rond
11 uur begonnen we aan een mooie toer die erg afwisselend was. We reden
over dijken, dijkjes, soms smalle weggetjes en door kleine tot grotere woonplaatsen.

Zo kon het gebeuren dat er tussen de eerste en de laatste motorrijder vijftien
minuten tijdsverschil zat. Daarom werd besloten de groep een tussenstop te
laten maken. Nadat de groep weer compleet was vertrokken we weer richting Polsbroek.
Daar aangekomen werd ons duidelijk dat er een aantal motoren door technische problemen, al dan niet op eigen kracht, eerder terug hadden moeten
keren.
Voordat de BBQ begon was er voldoende tijd om uit te rusten. Er was de
mogelijkheid om voorafgaand aan de het weekend vlees te bestellen bij
een plaatselijk bedrijf. Het vlees smaakte uitstekend. Vanwege het afstand
houden waren er vijf BBQ’s gehuurd dus er was voldoende plek om het vlees
te kunnen bereiden. De salades, sauzen en stokbrood waren door de organisatie verzorgd. Het was allemaal prima in orde. Ook deze avond werd
afgesloten met een kampvuur.
De volgende dag was de dag van vertrek. Omdat er geen bepaalde tijd
was waarop het terrein leeg moest zijn en het mooi weer was zijn Ton en ik
naar Schoonhoven en Gouda gereden. Eenmaal terug stond alleen onze tent
nog op het weiland. Terwijl wij de boel aan het inpakken waren werd de
gehuurde toiletunit al weggehaald. Toen wij het perceel verlieten was aan
niets meer te zien dat hier het eerste kampeertreffen had plaatsgevonden.
Bedankt voor het leuke weekend en de mooie tocht!

De meeste weggebruikers hielen rekening met de lange stoet van zo’n 38
motoren. We trokken veel bekijks: er was iemand die demonstratief haar neus
dichtkneep maar er waren ook mensen die vrolijk zwaaiden.

Ton en Saskia

Na een pauze van 1.5 uur waarin de benen gestrekt konden worden en
de innerlijke mens versterkt begonnen we aan het tweede deel van de rit.
Onderweg was er een verkeerslicht dat langer op rood dan op groen stond.
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UDCN Agenda 2020/2021
SLEUTELDAG NAJAAR 10 oktober
Door omstandigheden de eerste van dit jaar
en hij gaat door. Meer info in de twin en de
site. Aanmelden verplicht..
Central Classics Beurs in Houten 12 en 13
december
De datum voor 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. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het
een beurs zonder clubstands. Houd de site in de gaten voor de actuele
info. http://www.centralclassics.nl/
Principeplanning 2021
WATJESTREFFEN 12, 13 en 14 februari
Een bewezen succes moet je niet veranderen dus komen we weer bij elkaar
volgens het vaste recept op onze nieuwe locatie in Vierhouten. Waar we
weer kunnen genieten volgens ons vaste recept van vuurtje stoken, toertocht en eten klaarmaken onder de bezielende leiding van onze topkoks
Henk en Hans.
ZANDHAPPERSRIT zaterdag 27 maart
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste van mens
en machine vragen met een dagtocht door de modder of stof.
‘s Morgens beginnen met koffie en een worstenbroodje. In de middag stof/
modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.
SLEUTELDAG VOORJAAR zaterdag 10 april
Onze Sleuteldag is weer in Hilversum op ons bekende adres. Speciaal
om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de tijd te
hoeven letten. Heb je onderdelen die je kwijt wilt?
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Neem ze mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee doen.
Zoek je onderdelen? Onze vaste onderdelen leverancier (Rolpa) is aanwezig.
Heb je onderdelen nodig bestel deze op tijd zodat hij ze mee kan nemen op
de Sleuteldag.
VOORJAARSTREFFEN 7, 8 en 9 mei
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in in de buurt van de Biesbosch. Tijdens dit Treffen wordt ook de Algemene Leden Vergadering gehouden.
ZOMERTREFFEN 18,19 en 20 juni
Voor het Zomertreffen zullen we moeten zwemmen. Degene die daar geen
zin in hebben kunnen de boot nemen.
We gaan naar een locatie die een aantal leden niet onbekend is. Texel.
NAJAARSTREFFEN 4,5 en 6 september
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 zaterdag 2 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 18 en 19 december
Het is uiteraard nog niet duidelijk of de UDCN aanwezig zal zijn.
Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Graag, neem contact op met
Evenementen@udcn.nl
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De weg naar en van het Midzomertreffen.
door: Fernando van Loon

Voorafgaande.
De reis naar het midzomertreffen begon 4 weken voor het treffen, dat weekeinde was ik samen met mijn oudste zoon naar Limburg geweest en dat was
niet zonder de nodige problemen. Op weg naar Limburg begon de motor
ineens te koken en stopte ermee en een gebroken remkabel dus daar sta je
dan in de berm langs een secundaire weg ik kon mijn lol op.
Kabel vervangen/provisorisch repareren dus ik kon weer remmen en de
motor was inmiddels genoeg afgekoeld en startte dus weer mengsel iets rijker gezet en konden onze reis vervolgen. De rest van dit weekend geen problemen meer gehad tot het moment dat we huiswaarts keerde, temperatuur
liep langzaam weer op en motor begon te sputteren maar hij bleef draaien
en zijn heel thuisgekomen.
Eenmaal thuis dacht ik dat de problemen in de carburateurs moest liggen
(linkerzijde werd te warm) beide carburateurs heb ik toen gedemonteerd
en helemaal schoongemaakt. Na de carburateurs te hebben gereinigd alles
terug gemonteerd en een proefrit gemaakt alles lijkt in orde.

Dus schoonmaken had niet geholpen. Reserve set erbij dan maar, blijkt het
dat ik die al eens gebruikt had voor onderdelen en deze niet meer had
aangevuld, tweede carb zo lek als een mandje dus dit ging niet werken.
Nu had ik gelukkig net een levering met onderdelen binnen en hier zat ook
een setje K65 carburateurs bij, dan maar die erop alles op een basisafstelling gezet en motor draai acceptabel cilinders worden gelijkmatig
warm alleen een beetje te weinig vermogen dus gasnaald naar hoogste
stand.
Dag van vertrek.
Vrijdag de dag van vertrek, kampeerspullen opgeladen, kinderen gereed
en op pad. De reis begon voorspoedig en tot Dordrecht zonder problemen
gereden, maar toen uit het niets vermogen verlies dus de eerste de beste
parkeerplaats op en zoeken naar de oorzaak, bleek dat de hoofd jet los
was getrild van de kamer dus carburator los gehaald en alles goed vast in
elkaar gezet. Motor startte weer vermogen was terug en tot aan het kampterrein zonder problemen gereden.

2 dagen voor het
midzomertreffen toch
nog even een ritje
maken om te kijken of
alles in orde is, en ja
hoor nu werd de
rechterzijde (waar nu
de carb zat gemonteerd die zorgde voor
warme linkercilinder)
in rap tempo behoorlijk
wat warmer dan de
linkerzijde.
36
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Zaterdag motortocht.
De dag begon goed de hele ochtend zonder problemen gereden door het
prachtige landschap maar in de middag kregen we last van langzaam
rijdend verkeer en toen begon het gesputter weer, en midden op de weg viel
de ural uit en had geen zin meer om te starten. Dus motor met een beetje
hulp op het fietspad geduwd en kijken of de motor weer tot leven wilde
komen. Geen vonk was de oorzaak van het falen maar na 5min was er ineens
weer een vonkje dus boogie terug en de ural startte weer, alternatieve route
terug naar het kampterrein gereden en verder geen problemen tijdens de
rit, op het kampterrein toch maar even gekeken of ik iets kon vinden wat de
oorzaak had tot het uitvallen maar alles werkte weer naar behoren.
Zondag terug naar huis.
Na alles te hebben opgeladen begon de rit naar huis, Wim en Anke reden
met ons mee want het eerste deel zou onze reis dezelfde route hebben,
motor leek de problemen van een dag eerder niet meer te hebben en heb tot
aan Dordrecht zonder problemen gereden. Maar toen gebeurde het,
langzaam rijdend verkeer door werken aan een brug en ja hoor daar waren
ze weer, de motor stopte er weer mee maar reed even later toch weer
verder, zeker 10 minuten! De motor een beetje laten afkoelen op een veiligere plek en daar konden we weer, maar weer 10 minuten later stonden
we weer stil en nu was het echt gedaan met de pret, gelukkig hadden Wim
en Anke besloten wat langer met ons mee te rijden gezien de problemen die
wij ondervonden en zij hebben ons uiteindelijk naar een Shell parkeerplaats
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gesleept. Dus de ANWB erbij gehaald en kijken of er nog iets te redden
viel. Conclusie waarschijnlijk een doorgebrande bobine, dus autoambulance
erbij en zo zijn we dan ,3 uur later dan verwacht, toch nog thuisgekomen.

Fernando
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Blokbuster, Deel 1

Het assembleren van een Ural-kopklepper					
Zoals sommigen weten heeft het motorblok van mijn Ural de thuisreis vanaf het
watjestreffen niet overleefd. Ondanks diverse operaties bleef de patiënt keer
op keer vervelende bijgeluiden produceren en krukaslagers opeten. Blijkbaar
was anderhalf uur lang 85 rijden tegen storm Kyara in hem toch net wat te veel.
De oorzaak bleek uiteindelijk een scheur in de voorste krukwang, waardoor ik
een krukas heb gekregen met een variabele lengte, tap-hoek en balans die de
boel kapot trilde….
Dat leverde dus
drie keer nodeloos
demonteren(je moet
die scheur maar net
zien) en een hoopje
oud-ijzer op.
Met een vriendelijk
aangeboden leenblok
rijdt mijn Ural sinds
juni weer prima rond,
maar dat is uiteraard
wel precies dat: een
geleend motorblok dat
tzt in hopelijk goede
technische staat (en iets meer ingereden) weer terug mag naar zijn eigenaar.
De bedoeling is dat mijn Ural dan zijn oorspronkelijke "hart" weer terug krijgt,
maar dan volledig nieuw opgebouwd op basis van het oorspronkelijke carter.
Degenen die het forum volgen weten dat ik zoiets wel vaker heb gedaan en
gezien de vragen die dat soms oproept leek het mij leuk om van de gelegenheid
gebruik te maken om het hele opbouwproces stap voor stap te beschrijven en te
publiceren in de Twin “ter leeringhe ende vermaeck”.
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We beginnen met het carterhuis. Vooraf zo goed mogelijk ontdaan van uitwendig
vuil en oude onderdelen. Alleen de nokvolgers zijn blijven zitten: die zijn in goede
staat, zitten niet in de weg en moeten er uiteindelijk toch weer in in de zelfde

stand, dus demonteren zou niets toevoegen.
Voor wie zich afvraagt waarom hij daar op
een witte doek staat: Dat is niet omdat hij
dan beter uit komt op de foto, maar omdat
het bij werken aan een blok heel belangrijk
is om (technisch)schoon te werken. Zand of
metaalresten/slijpsel geeft al ellende voor
je goed en wel begonnen bent. In dit geval
is het carter uitgespoeld (petroleum of diesel is hier heel geschikt voor) om dat voor
elkaar te krijgen, dus dat houd ik graag zo.
De eerste stap van de montage is het
plaatsen van de krukas. Dat is even een
slag: in de juiste hoek en met de drijfstangen in de juiste stand kun je hem er zo in kantelen: dit is die hoek:
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Drijfstangen in stand “vijf voor twee” en de
voorkant van de krukas als eerste naar binnen
steken richting de bovenzijde van het blok.
Een hand door de voorste cylinder-opening
steken om de drijfstangen te geleiden helpt
enorm.
De volgende stap is het voorste lagerhuis
+ voorste krukaslager plaatsen. Uiteraard
nemen we hier een nieuw lager. Belangrijk is dat het kogellager van de zogeheten
C3-soort is: dat geeft iets ruimte in de lengterichting van de as om ongelijk uitzetten
van de krukas en het carterhuis bij het draaien op te vangen. Om makkelijk te
monteren heb ik eerst het lagerhuis opgewarmd met een verffohn en daarna
het lager er ingedrukt. Belangrijk: er mag niet op het lager geslagen worden,
want dat heeft (miniscule) vervormingen. Hoeft ook niet. Als de temperatuur
(lager koud en het huis warm) onvoldoende is om makkelijk te monteren past
het hele pakket + een beschermplaatje
bij het huis prima in de bankschroef om
eea gecontroleerd in elkaar te persen.
Aan de kant van het lager gebruik ik
dan de buitenring van een oud lager
als bescherming zodat alle kracht goed
verdeeld wordt over de buitenste ring.
Om het geheel vervolgens in het carter
te krijgen doe ik het omgekeerde: lager
+ huis mogen een nachtje in de vriezer
overnachten en schuiven dan zo het huis in:
Belangrijk is de boutgaten gelijk goed uit te lijnen omdat het lager vrij vlot
opwarmt en dan soms venijnig kan klemmen. Als het voorste leger eenmaal
geplaatst is kan de krukas in het lager getrokken worden. Iedere vorm van
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geweld op de krukas moet hierbij zoveel mogelijk vermeden worden: een
Ural-krukas is geperst en vervormt snel. Het distributietandwiel is een prima
hulpmiddel om de krukas gedoseerd het kogellager in te trekken: met een
draadeind + moer of gewoon met de montagebout. Een houten hamer- of

bezemsteel onder de voorste krukwang voorkomt meedraaien, en voorkomt
schade aan de mechnisch niet bepaald onkwetsbare krukas.:
Let op de juiste plaatsing van de hamersteel: onder het voorste krukwang, dan
belasten we de geperste verbindingen niet. Om het wat soepeler te laten gaan
mikken we een verfföhn op de binnenste lager-ring en het tandwiel(met beleid,
meer dan een graad of 80 a 100 is niet nodig. Overdrijven kan schade aan
het lager geven, al hoef je hier ook weer niet op een graad te kijken):
Tja, en daarna moet dat tandwiel er natuurlijk wel weer vanaf, want het verzorgt de distributie naar de nokkenas en heet niet voor niets “timingstandwiel”,
dus een juiste orientatie is heel belangrijk. Om hem daar in het houden moet er
nog een spie-tje tussen. Bovendien moet het dekseltje nog op het voorste lagerhuis en er moeten nog boutjes in. Het tandwiel verwijderen gaat het makkelijkst
met een poelietrekker (al schijnt het in Russische stijl met een paar met beleid
gehanteerde bandenlichters ook te gaan, maar daar heb ik me maar niet aan
gewaagd).
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En dan de definitieve montage.
Het voorste lagerhuis/dekseltje
geleidt ook olie naar de tandwielen. Ik wil niet dat er olie tussen het lagerhuis en het dekseltje
weglekt. Officieel zit hier geen
pakking. Ik heb er een klein
beetje (Dun, anders verstopt het
gaatje bij montage!!) Hylomar
voor gebruikt.
De boutjes (zonder ring voor
meer houvast!) hebben wat
locktite meegekregen. Preventief
ontvet ik de boutgaten altijd met
wat remmenreiniger. Of het nodig
is weet ik niet. Let op: boutjes niet
tè vast aansjorren: het is maar
M6. Ik doe het op gevoel, maar
mocht je met een momentsleutel
willen werken: 12 N/M is meer
dan genoeg.
Borgplaatje achter de bout van
het tandwiel (die ik zelf ook altijd
met wat milde locktite vastzet niet
vergeten... Officieel moet je het
plaatje omtikken...schijnt, maar ik
houd niet van timmeren op (kruk)
assen. Met een waterpomptang
omknijpen gaat het veel gedoseerder:
Het makkelijkst vind ik om nu
eerst de nokkenas te plaatsen en
de achterkant van het blok nog
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even open te houden. Voor de
montage van de nokkenas moeten
we eerst even de nokvolgers aan
de kant duwen zodat de nokkenas
er langs kan
En verder doen we voor de
montage een drupje olie op de
nokken, het achterste tandwieltje
(voor de oliepomp-aandrijving)
en op het achterste deel van de
nokkenas, daar waar de as in het
glijlager valt .
Belangrijk: Niet vergeten de markeringstekens op de distributietandwielen goed te zetten
Ook hier: schroefdraad ontvetten
en een milde locktite op de boutjes voor het vastdraaien voorkomt
later ellende met losgelopen
bouten in het blok.
Dan kunnen we het voorhuis
plaatsen: De ventilatie-schuif
komt op een nokje op het voorste
tandwiel:
merk op dat Russische pakkingen hier heel dun zijn en van een
bijna vloei-achtig papier. Dat is
toereikend, zeker met een veegje
Hylomar boven en onder (dat is die blauwe smurrie). In de handel zijn ook
"verbeterde" westerse (yeah right, made in China in westerse opdracht)pak45
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kingen te krijgen,
maar die zijn 0,3
mm dikker. Omdat
in het voorhuis ook
nog wat mechanisch-bewegende
delen bevat (eerder genoemde
roterende schuif
van de carterventilatie bijvoorbeeld) is dat dé manier om
een paar toleranties om zeep te helpen met
een hoop extra rammels en gratis slijtage
tot gevolg.
Daarna kunnen we verder met de oliepomp:
Een simpel tandwielpompje komt aan de
onderzijde, met een lange as omhoog naar
de eerder genoemde aftakking van de nokkenas, komt een dun pakkingje onder met
wat Hylomar. En een zeefje overheen met
een stukje ijzerdraad/borgdraad/splitpen
om de ergste "keien" buiten te houden:
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Nu nog een carterpan er onder, Dan kan hij tenminste rechtop staan. Er zijn
verschillende types pakking in omloop hier. Die dikkerds van rubber of kurk
doen het prima icm de blikken carterpannen zoals die veel voorkomen onder
zijkleppers, maar werken voor mijn gevoel minder ideaal icm een aluminium
carterpan.
Vooral omdat je ivm de flexibiliteit de boutjes niet lekker aan kunt trekken en
ze dus voortdurend los trillen. Dan zwelt de pakking wat op, puilt er tussenuit
en uiteindelijk begint dan het gezweet en gelek. Er zijn echter ook dunnere
pakkingen uit "paronite" - zoals de Russen het noemen - te krijgen en
daarmee zijn mijn eigen arvaringen in ieder geval een stuk positiever.
Ik gebruik een nette vlakke alu carterpan en de pasvlakken van het carter
zijn ook netjes , dus er gaat hier zo´n paronite-pakking op: En boutjes met
een beetje locktite.
Als het goed is hoeft de boel er voorlopig dan niet meer vanaf:
Meestal zit ik hier op een punt dat ik genoeg heb van het gesleutel en
bovendien moet mijn geschrijf ook nog in de Twin passen en dus: Wordt vervolgd !!
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Motocrypto Twin nr. 121

De inzenders van de vorige crypto zijn:

Beste puzzelaars. Jammer maar helaas zuchten wij
nog immer onder het juk dat corona heet. Echter
desondanks, toch nog een fantastisch treffen en
een paar toertochten mogen beleven.

Rob Maier, Klaas Jan Vlam, Gino en Melanie en Henk Wullink.
Met uitzondering van Rob (“Amper” kunnen wij helaas niet goedkeuren) hebben bovenstaande leden een goede oplossing ingestuurd.

Maar gezien het einde van dit jaar met rasse
schreden nadert, zal er door de maatregelen
weinig meer voor ons aan de orde zijn dit jaar.
Dus maar hopen dat 2021 meer perspectieven gaat bieden. In ieder geval
hier weer een motocrypto voor jullie om de gaten in je agenda te vullen. Veel
succes!

Van harte gefeliciteerd daarmee!

Oplossing Twin nr. 120
1.Moerassig, 2.Amoer, 3.Omsk, 4.Spatlap, 5. Versleten banden, 6. Kettingkast, 7. Optrekken en 8. Koppel.
Nieuwe opgave
1. Heeft een paard er geen twee van.			
V..rp..t
2. Die staat in de gelagkamer.				
H.ft.f.l
3. Staat in de schaduw van andere merken.		
Sh.d.w
4. Loopt kennelijk vaak in de soep.			
C.l.f.rn..
5. Kennelijk een tweetakt of toch niet.			
V.lc.n
6. Kwaadaardige Italiaan.				M.nst.r
7. Geen zachtaardig poesje.				
Th.nd.rc.t
8. Windkracht 7 in het alfabet.				
Vst.rm
9. Die gaat geen berg te hoog.				
St.lv..
10.Asfalt, zand of klinkers.				
M.lt.str.d.
Veel succes met het oplossen.
Stuur je inzending naar: luijt.postma@gmail.com
48
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Najaarsrit 2020
door: Tanja van Viegen

Mensen die met auto en aanhanger kwamen konden die hier ook prima
parkeren. Eigenlijk een prima verzamelplaats dus.

Normaal kijkt iedereen uit naar
het najaarstreffen in september,
om gezellig nog een weekendje
samen te kamperen voordat de
zomer echt voorbij is. Maar ja, dit
jaar is helaas niets normaal, dus
ook niet het najaarstreffen.
In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om
een kampeerweekend te houden,
maar gelukkig was het nog wel
mogelijk om een toertocht te doen.
Op 5 september was het dus tijd
voor de najaarsrit.

Ruim 20 motoren hadden zich aangemeld en zoals gebruikelijk waren er
motoren van allerlei pluimage en nationaliteiten bij, maar de zijspan was wel
in de meerderheid. Naast Russen, waren er zoals gewoonlijk ook verscheidene Duitsers en dit keer reed er ook een Italiaan mee (Moto Guzzi V7 650
uit 1968). Toen om 11 uur (bijna) iedereen aanwezig was en alle motoren
uitgebreid becommentarieerd waren, is de groep vertrokken voor een rit van
93 kilometer. De rit voerde via dijkjes en kleine dorpjes door de WestBetuwe.

Roel had aangeboden om een rit
te plannen en op zaterdagochtend zouden we allemaal
verzamelen op de parkeerplaats
van het station in Culemborg.
Hoe hij deze afgelegen en uiterst sfeerloze plek (“Het lijkt hier wel de
Bijlmer”) heeft weten te vinden is me een raadsel, maar het was wel zeer
geschikt voor het verzamelen met een groep motoren.

De rit ging door Culemborg, de Lekdijk op een eindje langs het water en dan
over de Diefdijk via Asperen door naar de Waalbanddijk. Langs de
Waalbanddijk was een koffiepauze gepland onder aan de dijk bij het water.
Het was een steile afdaling met los split en andere steentjes, maar alle
motoren inclusief de solo’s zijn veilig beneden gekomen. Koffie was meegenomen door verschillende leden, want er was daar geen café of restaurant
in de buurt. In totaal was er 8 liter koffie, verscheidene liters thee, melk en
chocomel voor de liefhebbers en Roel had de koekjes geregeld.
Na de pauze en nadat iedereen weer veilig boven aan de dijk gekomen
was, kon de rit verder langs de Waal. Bij Waardenburg verlieten we het
water weer even en gingen verder door het buitengebied, een stukje Lingedijk en dan via Beesd naar Geldermalsen. In Geldermalsen was een
lunchstop gepland, waar iedereen vrij was om zelf te bepalen wat ze gingen
doen en waar ze gingen eten. Wij zijn op het plein in het centrum terecht-gekomen bij Taveerne “Het Pandje”. Het weer was prima en we konden
lekker op het terras zitten. We hebben genoten van de zon en een lekkere
uitsmijter. Andere mensen zijn bij de parkeerplaats gebleven waar een lekker
grasveld aan het water uitnodigde voor een picknick.
Na een pauze van een uur werd er aangevangen met het laatste stuk van de
rit. Deze ging vanuit Geldermalsen via Buren terug naar de Lekdijk en dan
via de Lekdijk terug naar Culemborg, alwaar de rit eindigde op onze
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idyllische verzamelplaats.
Helaas was er op deze plek
geen mogelijkheid om gezellig
na te keuvelen en de ervaringen
te bespreken. Het kampvuur van
een treffen werd ook nog even
gemist. Na een paar laatste
blikken op de andere voertuigen
die meededen en afscheid nemen
van iedereen, gingen we weer
allemaal ons weegs en (meestal)
terug naar huis.
Hierbij wil ik Roel bedanken voor
het maken van de mooie route. Ik
heb genoten van de dag.

					Tanja van Viegen.
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De Russische keuken
Русская кухня

Wit-Russische KEUKEN
Onze huiskok Boris heeft voor ons eens wat
rond gekeken in een van de voormalige Sovjetstaten, om te zien wat men zo hier en daar op
tafel zet. Zijn oog is deze keer gevallen op
een gerecht uit Belarus.

6. Gare wortel toevoegen in de soep. Behalve wortel kun je natuurlijk ook
nog andere groenten toevoegen.
7. Als laatste de suiker en de roomboter toevoegen.
Eet smakelijk!
Смачна есці (Smačna jesci)

Natuurlijk is hij benieuwd hoe deze soep bij jullie in de smaak is gevallen en ziet jullie reacties met belangstelling tegemoet.
MELK SOEP
Ingrediënten :
• 4 kopjes melk
• 2 kopjes water
• 1 wortel
• 1 ei
• 1 kopje tarwebloem
• 2 el. suiker
• 50 g roomboter
• zout naar smaak.
Bereiding :
1.
2.
3.
4.

Melk mengen met water en aan het kook brengen.
Rasp de wortel grof.
Meng het met zout en kook tot het gaar is in een aparte pannetje.
Ei, bloem en een beetje water zorgvuldig mengen tot de consistentie van
dikke room.
5. Giet het mengsel langzaam in de soep, voortdurend roeren.
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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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