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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.
Ga er daarom vanuit dat de 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,
Voor u ligt alweer de vierde en laatste
Twin van 2020. 2020 is denk ik met
voorsprong het meest bewogen jaar
uit de geschiedenis van de club en tegelijkertijd waarschijnlijk ook het meest
passieve: Na een voortvarende start met
een Watjestreffen op een goede nieuwe
lokatie kon met dank aan het
verschijnsel “Corona” geen enkele andere
activiteit die we vooraf hadden gepland
doorgang vinden. En dat terwijl we juist
grootse plannen hadden voor ons lustrum,
want een 30 jarig bestaan is toch best
een mijlpaal vandaag de dag. Desondanks hebben we in retrospective de
moed niet verloren: er kwam ad-hoc een zeer geslaagd zomertreffen, toerritten bij Dordrecht en Culemborg en de sleuteldag in oktober mag ook een
succes genoemd worden.

Om jullie een hart onder de riem te steken hebben we daarom trouwens ook
zo’n stuk “nieuw gereedschap” bijgesloten. Niet alleen vanwege de actualiteit, en ook niet omdat we graag leden de mond snoeren (dat lukt toch niet),
maar heel stiekem ook om middels de opdruk een tipje van de sluier op te
lichten van onze plannen voor het komende jaar: Lukt 30 jaar UDCN vieren
niet, dan vieren we toch gewoon het 31-jarig bestaan!! en mocht een mondkapjesplicht dat bemoeilijken dan hebben we het gereedschap alvast klaar
om het makkelijker te maken. Nood maakt creatief (of een deugd)!
Hoewel nog wat vroeg wil ik jullie hierbij alvast een prettige (verenigings)
jaar-wisseling toewensen. Pas goed op jezelf, maak er wat moois van en…
ik hoop iedereen in 2021 weer volop te mogen begroeten!

Arjen van Viegen

Een vergelijkbare verschuiving zag ik ook in mijn garagehok terug: stonden
aan het begin van het jaar de “Japanner” en de “Duitser” te trappelen om
hun rol in het woon-werkverkeer te vervullen, door het thuiswerken zijn zij
amper de deur uit geweest, maar volkomen ongepland speelden de Russen
een aanzienlijk grotere rol in mijn motorjaar dan gewoonlijk: ieder dag even
twee uur een frisse neus halen (op gepaste afstand) en af en toe een toerritje
kan ook best op de Russische zijklepper…. Blijkt het stiekem toch een
kilometervreter te wezen.
Ik heb het al eerder opgemerkt, maar ik denk dat flexibiliteit en doorzettingsvermogen de gemiddelde Rus-rijder en het gemiddelde UDCN-lid
kenmerkt: We geven de moed niet zomaar op. Andere insteek, nieuw
gereedschap en voor we er erg in hebben komen we er toch.
2
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Van de redactie
Zo, de laatste Twin voor dit jaar zit er op en wat een vreemd jaar is het al
met al geworden. In maart durfden we niet te dromen dat we driekwart
jaar later nog steeds met allerlei beperkingen zouden leven. En hoe gek het
ook mag klinken, toch ben ik blij, blij dat mijn vrienden, familie, bekenden
en ikzelf allemaal nog gezond zijn. Dat is het belangrijkste in dit alles. Die
afgezegde evenementen, klussen, feesten etc. komen wel een keer goed, van
uitstel hoeft geen afstel te komen.
Zoals al aangegeven door Arjen in zijn voorstukje hebben we geprobeerd er
nog het beste van te maken dit jaar. Waar mogelijk hebben we wat
proberen te organiseren maar het is natuurlijk niet wat we van plan waren
voor dit jaar. Volgend jaar, in 2021, worden we 31 en gaan we alsnog
proberen het 30+1 jubileum te vieren. Laten we hopen dat er dan ruimte
komt voor versoepelingen en het sociale leven ook weer een beetje op gang
kan komen.
In deze Twin vindt je een verzameling stukken anders dan normaal, eigenlijk
niets wat over een treffen gaat of over een activiteit die jullie hebben ondernomen in het afgelopen jaar. Jammer, want stiekem had ik toch gehoopt op
nog wat bijdragen van leden over hun buiten-schoolse activiteiten buiten de
UDCN. Ach, we zullen het ermee moeten doen.
Hier in Langeweg is er wel wat veranderd de laatse maanden, ook voor mij
was het een slecht jaar qua werkzaamheden, veel klussen gingen niet door en
dan krijg je ineens meer tijd om eens te bezinnen wat je nu eigenlijk wilt. Nog
wat bestrating afwerken in het voorjaar en wat kleine klussen buiten maar
niet de grote plannen van een nieuwe garage o.id. Laten we eerst dit maar
eens afwachtten.
Een van de uitkomsten was ook dat ik mijn M72 span verkocht heb. Ik heb
de motor een aantal jaar geleden opgeknapt en dat was heel leuk maar ik
merkte ook dat ik er eigenlijk bijna nooit op rijd. Voor mij is een M72 gewoon
een te klein motorfietsje. Na 40 km moest ik er eigenlijk altijd wel eens
4

vanaf en dat schiet natuurlijk niet echt op. Na de sleuteldag heb ik dan ook
besloten om er afscheid van te nemen. Hij was snel verkocht en ik hoop dat
de nieuwe eigenaar er veel plezier mee gaat hebben en hem af en toe nog
eens laat zien op een weekeinde of zo. De extra ruimte is nog niet opgevuld
voorlopig.
Als er nog een Rus bijkomt zal het een MT-12 zijn denk ik. Net zoals een
MT-16 toch een dikke maat groter dan de M72, ook aangedreven op het
span maar met een zijklepblok. Dat is toch wel het ideaal type voor mij denk
ik.
Om alvast op weg te komen liep ik vorige week ineens tegen een marktplaats advertentie op waarbij ik hier in de buurt een zijklepblok, versnellingsbak en aandrijflijn van een zijklepper te koop zag liggen. Staat onbekend
maar voor de prijs (€50,- en een krat Grolsch) geen slechte deal. Die ga ik
deze winter maar eens uit elkaar halen om te kijken wat het nu eigenlijk is en
of ik er nog wat van kan maken. Blok en bak zijn gangbaar dus dat is een
goed begin. Nu de rest van de onderdelen nog bij elkaar sprokkelen :)
5
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gewoon het noodzakelijke zit er allemaal op. Met een grote beurt, veren
en schokdempers leek het al snel weer op een auto. De vorige eigenaar
had hem verlaagd door een paar windingen van de veer af te slijpen maar
gelukkig verder niet te veel vernaggeld. De structurele dingen zijn in orde
en verder is het lekker prutsen. Alleen van Elektra had hij wat minder kaas
gegeten, heb een handvol met scotchblokjes uit de bedrading geknipt, wat
oude draadboom moeten herstellen en toen begon het er weer een beetje op
te lijken. Af en toe kan ik me weer eens ouderwets jong voelen en met bloedstollende snelheden (nou ja, zo lijkt het tenminste) door de buurt scheuren.
Zo’n oude Kadett wekt bijna net zovel sympathie op als een Rus merk ik. Veel
oudere mensen die er ook ooit een gehad hebben.

Verder heb ik een paar maanden geleden ook een oude jeugdliefde teruggevonden. Mijn eerste auto ooit was een Opel Kadett City Junior 1.2 uit
1976. Toen had ik die gekocht omdat de wintermaanden, op de motor in de
nachtdiensten, niet echt motorrijders ideaal waren en ik iets goedkoops met
vier wielen nodig had.
400 gulden met 4 nieuwe banden kostte het monster me toen en ondanks dat
er elk jaar 1,5 kilo ijzer onder gebraden moest worden om hem weer door
de keuring te krijgen heb ik er ruim 4 jaar mee gereden zonder noemenswaardige problemen. Na een aantal jaren moest er iets fatsoenlijkers komen
en dus werd de Kadettilac, zoals ze inmiddels heette, afgedankt. Ze zal
inmiddels wel tot bruin stof vergaan zijn.
Een tijdje terug liep ik tegen een vergelijkbaar exemplaar aan waar nog
wel wat van te maken lijkt te zijn dus inmiddels staat die hier ook op het erf.
Heerlijk ouderwetse techniek, 42 jaar jong. Gewoon vier wielen, een kleine
motor met weinig vermogen (waar je naast kunt gaan staan om te sleutelen
zo ongeveer) en alles manueel, hier geen computers, automaten en luxe maar
6

Verder geen grote projecten op dit moment. Alles ligt een beetje klaar voor
de winter en we gaan afwachten hoe die dit jaar gaat verlopen. Het werk is
de laatste maanden erg aangetrokken, men komt er toch achter dat thuiswerken weliswaar de norm is maar dat een half jaar stilleggen van projecten
toch niet echt wenselijk is. Voor 2021 moet er nog heel wat gebeuren en dus
kan ik me daar weer aardig mee vermaken.
Vanuit Langeweg alvast voor iedereen een goede en veilige afsluiting van
2020 gewenst en laten we hopen dat we in 2021 weer wat meer met elkaar
mogen organiseren en uitvoeren.

					Benno van Ham
Niet zo veel inbreng in dit stukje van de redactie van mij.
Die inbreng moet wel wat veranderen volgend jaar anders moet Benno tot z'n
pensioen (en daarna) deze boekjes in elkaar draaien :-)
Ik sluit me aan bij de wensen van Benno en wens jullie alvast een fijn jaar
met hopelijk een einde van het "Corona" tijdperk, met veel veilige km'ers in
goede gezondheid !

					John
7
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Cat’s sleutelperikelen.

Koppeling.....krukas problemen !

Op naar het volgende probleem........... :-) oftewel wordt vervolgd. Eerst
maar eens een paar losse tips die ik de vorige keer vergeten was te vermeldden.

Na verschillende ritjes in de buurt kwam ik een keer van het oppassen op de
kleinkinderen uit Vianen en vlak bij huis een hoop lawaai ! What the F***,
2 km duwen naar huis is niet echt leuk, en het was ook nog behoorlijk warm !!
Thuis uit elkaar gehaald, 1 pin in het vliegwiel bleek een stukje naar binnen
te zijn geschoten !!

Deel Twee

•
•
•
•
•
•

Nog een opmerking/tip als je een orginele M72 cardan as en een Dnepr
versnellingsbak gaat monteren !! Ik zou, en misschien doe ik dat nog wel
in de toekomst, de verticale framebuis een 15mm naar links verplaatsen !
Er is nu zo weinig ruimte dat het je een halve dag klooien kost en er te
veel kracht nodig is om de as op de Hardyschijf te krijgen !
Andere tip, boor een gaatje in de onderste bus van de plunjer als die er
niet inzit, daar kan je een met een penuitdrijver de veer lostikken.
Ga niet met een grote tang proberen de veer (rechtsom !) te draaien,
dat gaat fout !

Terug geslagen en een laspikkie gegeven, opgelost en weer de boel
monteren. Bij het starten en de koppeling intrekken....................!@#$%!*
hetzelfde verhaal !
Weer uit elkaar en nog eens goed kijken, pinnen zitten allemaal goed maar
vliegwiel loopt toch ergens aan ! Wat blijkt, voor zijn wat boutjes los van de
krukaslagerplaat en als je de koppeling intrekt duw je de hele zaak naar
voren en loopt het vliegwiel aan ! Ben je klaar mee !! Had ik eigenlijk wel
eerder op moeten komen omdat er alleen herrie was als de koppeling werd
bedient :-(
Zag het niet zo zitten om het hele blok eruit te halen en gekeken of het lukte
als ik het voorwiel wegdraaide. Niet echt handig maar dat lukte wonderwel,
inderdaad 2 boutje lagen onderin en 2 zaten helemaal los.
1 daarvan was iets beschadigd door de nokkenas en het tandwiel zat ervoor,
mmm, kleppen losgesteld en as een stukje naar voren gehaald. Joepie, kon
erbij en na veel moeite de beschadigde bout(RVS inbus, gelukkig geen
geharde waardoor ook geen schade aan tandwiel)eruit.
De hele boel schoongemaakt en boutjes met rode Locktight vastgezet en alles
weer gemonteerd en gesteld. Zucht, op naar het volgende debacle, :-)
En dat duurde niet lang. Omdat de v-bak perikelen opgelost waren eindelijk
het zijspan eraan gemaakt. Dit gaf ook nogal wat problemen, waar ik nu
verder niet op in ga, omdat er nooit wat aan had gezeten en onervarenheid.
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Dus Derk, no worries, jij kon er
niets aan doen.......denk ik :-)
Voordat ik me zorgen kon
maken om thuis te komen stond
Wim al klaar met de aanhanger en hebben we dat voor de
BBQ geregeld, nog bedankt
klasse!
Hier blijkt maar weer wat een
fijn “kluppie” we hebben met
elkaar !!

Die onervarendheid gold ook voor het rijden met het zijspan, dus heeel voorzichtig begonnen met wat rondjes om de kerk ! Toen er toch werd besloten
om een Treffen te houden nam ik de kans waar om daar met het span heen
te gaan, maar niet de rit te gaan rijden!. Samen met Bertus naar Polsbroek
gereden, beetje bibberig maar ben er heel aangekomen.
Volgende dag even mee met Bertus tanken en wat meer ervaring opdoen, op
de camping terug wilde Benno het span wel even aan de tand voelen.
Na dat ritje zei hij dat er nog een beetje aan de uitlijning moest gebeuren
maar span deed het goed “heb er 80 mee gereden” slik, dat durf ik nog niet
hoor ! Na de toerrit, ik ben meegegaan in het bakje bij Derk, wilde Derk m’n
span ook wel eens aan de tand voelen.
Nou dat deed hij met verve, na een 20 mtr een klap en stilstand !! Bedankt
Derk !! Hij stond er beteuterd bij en voelde zich heel schuldig, ik heb hem niet
gelijk verteld dat de as ingekort en gelast was :-)
10

Afijn, dit moest weer gerepareerd worden wat ik met
verve deed, zelfs een buis in de lengte doogeslepen en omheen gedaan, zo
we kunnen weer !
Het blijkt dat lassen een hele kunst is want jullie raden het al ik kon hem na
redelijk wat oefenen in Breukelen laten staan, weer gebroken ! :-(
Rob heeft hem nu uiteindelijk goed gelast met speciale electroden en na het
lassen hem lekker warm onder een dekentje gestopt !
Touch Wood, ik heb er afgelopen weekend de najaarsrit mee gereden en al
redelijk wat km’ers mee gedaan. Ik weet het Rob, géén garantie maar wel
heel erg bedankt !!
Hopelijk kan ik nu verder met andere projecten en blijft de boel nu heel !
grtz

			John
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Sleuteldag 2020

door : Benno van Ham
Door bekende omstandigheden was de sleuteldag in het voorjaar komen te
vervallen en eerlijk gezegd zag het er ook in het najaar niet echt goed uit
voor de sleuteldag. We zaten midden in de tweede golf en binnenevenementen waren niet mogelijk, Hilversum viel dus af. Buiten mocht tot 30
personen nog wel iets gebeuren dus was het logisch om de achtertuin hier in
Langeweg maar tijdelijk om te toveren tot evenemententerrein. Met een grote
partytent buiten, een garage en diverse afdakjes kan er toch nog op 1,5
meter afstand gesleuteld worden.
Mede door de strengere regels was opgeven verplicht en hadden we al van
tevoren afgesproken dat we niet zomaar toeschouwers erbij wilden hebben.
Gelukkig kwam dat goed en heeft iedereen zich netjes gemeld. 10 oktober
was het zover. De ochtend begon nog lekker met goed weer, echter vanaf
een uur of 11 was dat ook wel over.

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

12

13

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 122, december 2020

Een slecht startende zijklepper is uiteindelijk vakkundig voorzien van een
ander setje carburateurs en afgesteld en de pechvogel dit keer kwam aan
met een mooie oldtimer Volvo station en een mooie rode Uralcombinatie in 1
stuk erop. Echter, na diverse onderzoeken en beoordelingen door ome Ruud
bleek de patient een openhart-operatie te moeten ondergaan en eindigde
de combi in onderdelen in dozen en zakken in de kofferbak van de auto en
op de aanhanger. Hopelijk komt het allemaal goed ermee.
Enfin, het was een leuke dag en voor de meesten een leerzaam moment. De
soep en broodjes smaakten weer zoals het hoort en toen om half zeven het
evenemententerrein weer ontruimd werd was eigenlijk alleen een grote olieplek nog het souvenier van deze dag. Ach ja, die liggen er wel meer hier.
Hopelijk in 2021 weer een normale sleuteldag.

					Benno
Het weer kenmerkte zich toen meer met koelwater van boven en dat terwijl
het niet eens zo warm was die dag. Die luchtgekoelde trienen van ons zijn
meer gewend maar ja het water bleef vallen.
De motoren werden op volgorde gestald in de tent, garage of buiten en het
sleutelen kon beginnen. Arjen en Ruud stonden al te trappelen om hun handen
vies te maken aan de motoren en ik heb zelf zoveel geprobeerd om de mensen zelf te laten sleutelen en vooral advies te verlenen. Omdat de clubwinkel
dit keer niet aanwezig was is mijn reservevoorraad een beetje geplunderd
maar dat mag de pret niet drukken. Het sleutelen was divers.
Van een zijklepper die eigenlijk alleen een beurtje wilde geven (en uiteindelijk nog als laatste in de garage stond met een dwarsliggende ontsteking) tot een Ural met diverse onderhoudsvraagjes (en uiteindelijk zelfs nog
een afgebroken schokdemper), van alles kwam langs.
14
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Van de clubwinkel
2020 is een gedenkwaardig jaar aan het worden, en dat wat het clubgebeuren betreft in negatieve zin. Gelukkig gaat het prive meer dan goed,
binnen 6 weken 4 kleinkinderen erbij! Maar goed, terug naar het clubgebeuren, of beter gezegd het grote gemis aan grote gezellige treffens.
Het zijspan is wat mij betreft alleen uit de garage geweest voor solistische
ritten in de omgeving.
Ook leuk, even bij een nieuw clublid, oud collega, op bezoek, ff een boodschapje doen, een wat langere rit naar familie, zoals gezegd leuk, maar je
mist het clubgevoel, het elkaar ontmoeten, bijkletsen, slap ouwehoeren met
gelijkgestemde geesten. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik mis dat
behoorlijk. Net als heel veel mensen heb ik me dan ook maar op allerlei
klussen gestort in en om het huis. Veel rotzooi opgeruimd, weggesmeten.
Zo is de zolderverdieping geïsoleerd en opgeknapt en kan ik de clubwinkel
voorraad weer netjes wegzetten.

Om in deze lastige tijd toch nog een aardigheidje te kunnen presenteren,
wordt er namens de club en de clubwinkel aan de leden bij deze Twin een
origineel mondkapje aangeboden. Het wordt zeker een collectors item gezien
de prachtige opdruk, net als het colletje. De kosten hiervan worden door de
club en de clubwinkel gedragen. Je kunt hem natuurlijk wassen, wel zo fris.
Blijf gezond!

Gerrit Busweiler

De instructieboekjes zijn inmiddels gedigitaliseerd en voor de leden via de
website te downloaden. De omzet was dusdanig beperkt en de hoeveelheid
werk, kosten en porto van de papieren versies maakte een en ander niet
meer rendabel. Dus we gaan digitaal wat dat betreft. Ook de
vergaderingen van het bestuur verliepen digitaal en er is nogal wat gemaild
en geappt.
Verder is het erg rustig ook bij de clubwinkel. Wanneer de activiteiten hopelijk volgend jaar weer van start kunnen, dan gaan we voor een nieuwe
collectie en het verder in de opruiming gooien van de “oude” voorraad.
Wanneer je dus niet zo’n gangbare maat hebt, want die zijn er vaak al uit,
dan kun je je voordeel gaan doen.
Wat betreft de corona heb ik veel plezier van mijn colletjes van de club, die
ik als mondkapje gebruik. Volgens mij werkt dat prima, al worden ze wel
wat lichter van kleur door het regelmatig wassen. Hoewel mondkapjes (nog
steeds) niet verplicht zijn, worden ze veel gedragen, en verstandig lijkt mij.
16
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars
Ditmaal met:
Naam:
Bertus Nijmeijer (buurman)
Leeftijd:
58 jaar jong
Gezinssamenstelling:
Vrouw,2 kinderen
Beroep:
Teamleider produktie
Motorpark:
Dnepr K-750 solo,BMW R850R
Lid van de UDCN sinds:
2002
1. Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?

3. En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Ik heb een solo, na een proefrit onderuit gegaan, gelukkig wel goed afgelopen.
4. Heb je een leuke anekdote over de club?

Was toevallig een plaatje tegengekomen op internet en heb toen contact
gezocht met Ruud Busweiler. Heb toen een mooie uitgezocht.
2. Wat is je beste herinnering aan je span?
Solo, dat zijn de treffens, samen met buurman Michel op pad en later met
Evert en Rik. Samen er een gezellig weekend van maken.

18

Dat tijdens een Treffen iemand vroeg aan een aantal aanwezigen, ik heb een
tik in mijn blok en dat daarop het achterwiel, cardan, versnellingsbak verwijderd werden. Het bleek een schroef van de koppelling te zijn. De schroefdraad werd weer fris gemaakt met een ijzerzaagje en daarna alles weer
gemonteerd. Operatie geslaagd. Geweldig!

19
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5. Heb je nog andere hobby’s?
Klus en vis graag naast het motorrijden
6. Wat was je beste treffen ooit?
Heerde, niet omdat we het zelf georganiseerd hadden maar om de
spectaculaire weersomstandigheden en daardoor de gezelligheid in de
schuur.

9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmerking?

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

Hoop dat we snel weer treffens kunnen organiseren op de ouderwetse
manier dus zonder de coronamaatregelen.

De 2 M72 motoren van John van Ierland, vind ze alle 2 mooier als nieuw.

10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?

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

Evert van de Hoop

Hou hem op de weg.

20
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Jubileum , afscheid en een nieuw begin
door: Roel de Glopper

Tien jaar geleden heb ik onder grote morele druk van de toenmalige
bestuursleden, de functie van evenementencoördinator op mij genomen.
Ik dacht, dat is een eitje. Er waren wel behoorlijk wat activiteiten maar de
meeste werden elk jaar door dezelfde leden georganiseerd.
Zoals het Watjestreffen in Blaricum door Luijt Postma en Gerrit van Ee.
De Onderdelenbeurs in Kesteren in een schoolgebouw die elk jaar op touw
gezet werd door Ruud en Robert Hoffman.
De Vehikel (voor de jongere leden onder ons, dat was een soort Central
Classics in de toenmalige Veemarkthallen in Utrecht), waar de meeste actieve
UDCN leden elkaar wel troffen om hun onderdelenvoorraden voor de rest
van het jaar aan te vullen. Zomaar even op Internet bestellen was er toen
nog nauwelijks bij.
Sleuteldagen waren er sporadisch dus daar kreeg ik ook geen hoofdpijn van.
Ik hoefde alleen maar te zorgen dat de drie kampeertreffens goed
geregeld werden.

Dat bleek toch een beetje anders te liggen. In de eerste jaren waren er
regelmatig discussies over de data van de Treffens. Of het was tijdens de
meivakantie en dan gingen mensen met familie weg. Of het viel gelijk met de
TT in Assen waardoor een andere groep belemmerd werd in zijn
mogelijkheden. Alleen in september was het altijd goed, want dan was het
Treffen altijd in het weekend na de Vlietlanderit die het eerste weekend van
september was.
Verder moest het bepalen van de data altijd ruim voor het eind van het jaar
gebeuren omdat de eerste leden in november al vroegen wanneer de
Treffens waren. Dat was niet hun idee, maar van de malloten van werkgevers
die een jaar van tevoren moesten weten wanneer hun personeel vrij wilde
hebben. Het is dan ook regelmatig voorgekomen dat ik in november nog aan
de agenda zat te sleutelen terwijl de eerste mailtjes al binnen kwamen.
Toen zag ik het licht. Vanaf dat moment was het Watjestreffen op het tweede
weekend van februari (hoefde ik nooit mijn verjaardag thuis te vieren).
Het Voorjaarstreffen, het eerste weekend van mei. Het Zomertreffen het
weekend voor de TT in Assen en het Najaarstreffen het tweede weekend van
september na de Vlietlanderit op het eerste weekend.
Als ik dan maar zorgde dat ik tijdens Treffens de juiste slachtoffers uitkoos
die het jaar daarop een weekend gingen organiseren dan kwam dat eitje
toch wel een beetje in de buurt. Dat duurde niet lang. Eerst bedachten we
dat er een Sleutelweekend moest komen. Dat was in 2011.
Dat weekend was een groot succes en werd op poten gezet door Ruud en
Sandra. Later zijn dit Sleuteldagen geworden en zolang deze in Leimuiden
waren had ik daar weinig mee van doen. In 2014 waren we daar voor het
laatst, het weekend was toen al teruggebracht tot een dag.
Na omzwervingen bij een motorkledingzaak in Apeldoorn en het jaar
daarop in Vorchten bij een aannemer met een grote schuur en een weigerachtige Rus die Michel en Bertus weer de weg op kregen in ruil voor het
gebruik van de schuur. Daarna via, ons oudste lid, Cees Manten († 2019)
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bij de neef van
Cees terechtgekomen die een
aannemersbedrijf
heeft met een grote
werkplaats. In de
eerste jaren was
ik daar nog wel
vrij druk mee, tot
Wouter en Björn de
organisatie en
catering gingen
regelen. Wat werd
het daar gezellig
van en ik hoefde er
niets voor te doen.
Een grote partytent
met BBQ voor de
lunch in plaats van droge supermarktbolletjes met zweterige kaas.
Dan het Watjestreffen. Dat leek ook zo’n makkie. Luijt en Gerrit regelden het,
vrijdagavond ging iedereen uit eten en de warme maaltijd kwam zaterdag
van de cateraar en het enige wat ik hoefde te doen was drinken en ouwehoeren.
Aan deze overzichtelijke wereld kwam in 2012 een einde. Er kwam een
nieuwe beheerder op de Woensberg en deze deed geen winterverhuur.
Daar sta je dan met je Wintertreffen. Dankzij naarstig speurwerk van het
voltallige bestuur konden we terecht in een NIVON huis in Lage Vuursche.
Dat was het zelfde verschil als tussen een oude jeugdherberg en het Amstelhotel. Wat een luxe. Dat was eens maar niet weer. Toen kwam Henk Wouters
met het Gustav Brieglebhuis in Oud-Valkeveen op de proppen, hij had daar
in zijn onderwijzerscarrière geregeld gebivakkeerd. Prima locatie maar....
pas beschikbaar vanaf begin maart.
24

Dat was ook het begin van de onvolprezen erwtensoep van Benno op
vrijdagavond (red: daar was ik in het NIVON huis al mee begonnen) en Henk
Wouters en Hans van Veller als onze Watjestreffen topkoks op zaterdagavond. Alles leek weer op rolletjes te lopen. Helaas vond Luijt, niet geheel ten
onrechte, dat hij lang genoeg de Watjeskar had getrokken, dus de
organisatie lag voorlopig weer bij de evenementen-coördinator met wat
hand en spandiensten van andere bestuursleden en een toertocht van Luijt.
In 2014 liep de toertocht van Luijt langs de Woensberg. Luijt en ik hadden zoiets van, nee heb je, ja kun je krijgen, en gingen informeren of we
daar soms weer terecht konden. Wat schetst onze verbazing, we konden in
2015 terugkeren op ons oude nest. Dat ging een paar jaar goed. Soepje
van Benno en soms een visje van Luijt op vrijdagavond en op zaterdag onze
meesterkoks met assistentie van vele deelnemers. Ook dat bleek van tijdelijke
aard. In 2019 kregen we te horen dat de Woensberg verkocht was en niet
meer in deze vorm zou worden voortgezet. Na uitgebreid speurwerk zijn we
bij de Paasheuvelgroep (waar ook de Woensberg onder viel) blijven hangen.
We hebben nu een vergelijkbare locatie in Vierhouten. De rust leek
weergekeerd. Niets bleek minder waar.
Rond 2010 verhuisde de Vehikel naar Zwolle en werd steeds minder
interessant. Wij hebben daar nooit een stand gehad. Toen kwam in 2016 de
Central Classics met een voor- en najaars-beurs. Daar moesten we bij zijn.
Stand geregeld, banners laten maken, Jan Wassenaar gevraagd, als huisdealer of hij ook mee wilde doen, motoren voor op de stand geregeld en zo
was er geruisloos weer een activiteit bij gekomen. In 2018 heeft Benno het
overgenomen dus ik kreeg weer een beetje rust.
Zoals je ziet is alles wat geen regulier kampeertreffen is altijd meer werk
dan je gehoopt had. Dus bedacht ik om in 2020 het voorjaarstreffen te gaan
organiseren als afscheidsfeestje voor mijzelf en een jubileumfeestje vanwege
het 30-jarig bestaan van de UDCN. En verder lekker 2020 uithobbelen
terwijl we op zoek gaan naar een nieuwe evenementencoördinator.
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Ik had gehoopt dit jaar een beetje te freewheelen en over de schouder van
de nieuwe evenementencoördinator mee te kijken in 2020. Dat is niet gelukt.
Voor 2021 is het wel gelukt.
Ik ben met open ogen in deze functie getuind en er waren echt wel momenten
dat ik het genoeg vond, maar per saldo heb ik van deze tien jaar genoten.
Ik ben ook alle mensen dankbaar die al deze leuke weekenden onder mijn
“supervisie” organiseerden. Ik weet, de morele druk die ik voelde toen ik hier
aan begon, moeten deze mensen soms ook gevoeld hebben als ik ze in
sommige gevallen, op het laatste moment nog, het mes op de keel zette om
toch even snel een weekendje te regelen.
Nu geniet ik al van de gedachte dat ik op het eerstvolgende Treffen kan
drinken en zwammen zonder me ergens mee te hoeven bemoeien.

Het liep anders. Het Watjestreffen op onze nieuwe locatie, nog net in het
pre-coronatijdperk, was een succes. Daarna ging het mis. Voorjaarstreffen
vervalt en wordt dankzij Huib en zijn vriendin een ééndaagse toertocht, het
Zomertreffen in juni vervalt.
Maar dan. De coronaregels versoepelen en de evenementencoördinator
grijpt zijn kans. Rob Maier weet een locatie in Benschop en regelt hout en
sanitaire voorzieningen, Arjen van Viegen regelt de toertocht en ik regel de
BBQ en alles wat er verder nog bij komt kijken. Vierenveertig volwassen
kampeerders en acht kinderen. Op zaterdag kwamen er nog 13 extra
bezoekers zodat we de toertocht met 57 volwassenen en 8 kinderen reden.
Het was een megasucces.

Dit kan alleen omdat we
een waardige opvolger
hebben gevonden in Hidde
van de Linde. Hidde gaat
nu beginnen aan het
volgende hoofdstuk en ik
hoop dat hij er net zoveel
plezier aan gaat beleven
als ik.

Roel de Glopper

Daarna hebben we in september nog een toertocht kunnen organiseren in de
Betuwe met 25 deelnemers. In dit laatste jaar kwam dus niets terecht van mijn
theorieën van vaste dagen en vaste programmapunten. Dit jaar moesten we
het ijzer smeden als het heet was en dat is denk ik goed gelukt. Je ziet, als
evenementencoördinator never a dull moment.
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Even Voorstellen
door: Koos Vermeulen

Tot zover mijn verhaal en hopelijk zien wij elkaar snel bij een tourrit of
treffen.

Dag allemaal,
Van de redactie een verzoek ontvangen om mij even voor te stellen, nou bij
deze dus. Ik ben Koos Vermeulen, 62 jaar en woon met mijn vrouw in Stolwijk,
onze 2 dochters zijn al meer dan 12 jaar ‘’het huis uit’’ en zij hebben samen
7 kleinkinderen. Vanaf mijn 28e heb ik altijd motor gereden als woonwerk
verkeer, begonnen met een Honda CB550, daarna een Suzuki 650, meerdere Kawasaki`s waarbij de laatste een nieuw gekochte Kawasaki Versys 650
was maar 8 jaar geleden gestopt met motorrijden.

Koos Vermeulen

In het dagelijkse leven werk ik bij een drukkerij en ben daar verantwoordelijk
voor het colormanagement en de aftersales, in de grafische sector mag je 5
jaar voor je pensioen minder gaan werken en daar maak ik dan ook graag
gebruik van. Om deze vrije tijd een invulling te geven heb ik een Rus aangeschaft.
Waarom een Rus is al meerdere keren aan mij gevraagd en het antwoord
daarop is simpel, het zijn motoren met een eenvoudige techniek en de meeste
onderdelen zijn nog volop te koop en ook betaalbaar. Mijn rode Dnepr
MT11 uit 1991 met Ural swingvoorvork komt uit Kamerik en velen van
jullie zullen deze weleens eerder gezien hebben. Mijn doel is om deze motor
draaiende te krijgen en dan stapje voor stapje op te knappen, inmiddels
kabelboom vervangen de tank en spatborden laten stralen en spuiten.
Motorfiets weer in elkaar gezet en na 4 pogingen kwam hij weer tot leven na
8 jaar stil te hebben gestaan, stukje solo gereden en dit zonder problemen
daarna de bak weer aangekoppeld en gaan rijden. Helaas slaat het stuur
bijna uit mijn handen en is er niet mee te rijden, er zit dus niets anders op om
alle afstellingen na te lopen en zo de oorzaak op te sporen.
Kortom voorlopig is mijn vrijetijd weer gevuld.
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Voorstellen nieuwe evenementencoördinator
door: Hidde van der Linden

Ik kan me al een tijdje herinneren dat er een vacature in de Twin staat voor
een nieuwe evenementencoördinator.
En ik geloof afgelopen najaars toerrit, of was het tijdens het hoogzomertreffen, vroeg Roel me of dat niet wat voor mij was… wat houdt dat dan
precies in? Hoeveel tijd kost me dat? Past dat in mijn huidige drukke leven
met 3 kleine kinderen.
Oh, het is dus niet de bedoeling dat ik zelf al die treffens en sleuteldagen
regel…. Nee het is de bedoeling dat je er voor zorgt dat anderen dat doen,
dat je checkt of daadwerkelijk ook alles geregeld is, mensen vragen of ze
een treffen willen organiseren etc.

Ok, dat klinkt alsof dat best goed mogelijk moet zijn. Totaal anders dan wat
ik in het dagelijks leven doe, dus dat vult elkaar lekker aan.
Het clubje, de UDCN, vind ik heel leuk en het is dan ook leuk om me daar
buiten de treffens om wat vaker mee bezig te houden. Daarnaast is het ook
een goede reden om mijn kop nog vaker te laten zien bij de verschillende
bijeenkomsten, ook degenen waar ik nog niet geweest ben zoals de sleuteldagen.
Ik ben getrouwd met Betsy, we hebben 3 kinderen Luuk, Mira en Ilse, die wel
eens mee komen naar treffens. Verder een Ural, een Suzuki DR750 Big en
een Suzuki LS650 Savage, die ook wel eens meekomen naar treffens. Ik werk
bij een bedrijf die deuren, luiken, platformen, loopplanken etc bouwt voor
superjachten. Daarvoor ontwerp ik de hydraulische systemen.
Ik heb zin in mijn nieuwe rol als evenementencoördinator en ik ben benieuwd
wat me allemaal te wachten staat. De kans is aanwezig dat ik je in deze
hoedanigheid tijdens komende treffens aanspreek om eens te polsen naar
interesse om te helpen met het organiseren van evenementen.
Groeten

Hidde

Oefenen met het jeugdteam..
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Van een voormalige voorzitter (2000-2005)
door: Jan Wassenaar

Ja, 30 jaar UDCN, de jaren vliegen voorbij maar ik denk terug aan een
prachtige tijd met mooie treffens en vooral hele fijne mensen die ik allemaal
heb leren kennen. Betrokken mensen met liefde voor hun motorfiets. Maar toch
allemaal weer verschillend. De ene motor komt als nieuw voor de dag keurig
gepoetst en geen spatje roest. Terwijl een volgende alles laat voor wat het is
en als hij het doet dan is het oké en ik vind dat nu juist allemaal prachtig dat
een ieder voor de dag kan komen zoals hij is en hoe hij of zij daar plezier
aan beleeft.
Mijn kennismaking met de UDCN was puur toeval, ik wist niet eens van het
bestaan. Toen ik in 1991 over de Vehikelbeurs in de jaarbeurshal in Utrecht
liep en plotseling voor de kraam van de UDCN stond, was ik wel even verbaast. Het toeval wil namelijk dat ik een paar weken daarvoor een nieuwe
Dnepr MT16 in Aalsmeer had gekocht. Dus maar gelijk lid geworden want
je weet nooit waar het goed voor is. Wat het allemaal tot gevolg had kon ik
toen nog niet weten. Toen dan na lang wachten maar volgens afspraak de
MT16 in maart 1992 werd geleverd kon het avontuur beginnen.

Dus volgepakt op naar Cor en vandaar naar Durgerdam om van daaruit met
de voorzitter Henk en nog enkele leden de reis voort te zetten naar Lage
Vuursche waar het treffen georganiseerd was. Het gas werd er flink op gezet
en dat was voor mij wel even zweten, vooral die lange bochten bij afritten
was nog wel spannend. Maar al snel was er een eerste pechgeval dus kon ik
even tot rust komen. Probleem was gelukkig vlot opgelost zodat we verder
konden en op het kampeerterrein in Lage Vuursche aan kwamen.
Hier had zich al een bont gezelschap verzameld. Het treffen beviel mij wel
en er zouden nog heel veel volgen en ik hoop dat ik er nog heel veel mee
mag beleven.
UDCN-ers allemaal gefeliciteerd

					Jan Wassenaar

En dat viel eerst nog wel even tegen, dat zijspan rijden, zat soms gevaarlijk
op de verkeerde kant van de weg. Dus eerst maar eens rustig aan op de
binnenwegen. En zo op een zondagmiddag al toerend over de binnenwegen,
zag ik plotseling in de verte, ja zag ik dat wel goed, ja daar kwam toch echt
een Dnepr mij tegemoet rijden. Van beide kanten de rem erop. Het was Cor
ook een lid van de UDCN en bleek bij mij in de buurt te wonen. Cor stelde
voor om gezamenlijk naar het eerst volgende UDCN treffen te reizen. Daar
moest ik even over nadenken. Had nog niet zoveel ervaring met zijspan rijden
en wist ook niet wat ik mij nu precies bij zo’n treffen moest voorstellen. Maar
besloot om toch maar mee te gaan. Tent, luchtbed, slaapzak had ik alles?
Eigenlijk geen idee wat ik allemaal nodig zou hebben.
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UDCN Agenda 2020/2021
Central Classics Beurs in Houten
Houd de site in de gaten voor de actuele
info. http://www.centralclassics.nl/
GAAT NIET DOOR !!
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?

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
Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Graag, neem contact op met
Evenementen@udcn.nl

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.
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Blokbuster Deel 2

Het assembleren van een Ural-kopklepper
Door: Arjen van Viegen				
In de vorige editie hebben we ons bezig gehouden met het assembleren van
een carter. Een carter + krukas maakt echter nog geen motor. Vandaag is
het daarom de beurt aan de zuigers en cilinders.
Stap 1 is het kiezen van de cilinders. Dat kunnen bestaande cilinders zijn
met dito-diameter, opgeboorde bestaande cilinders of geheel nieuwe. Bij
bestaande cilinders is het beoordelen van het loopvlak van belang. Is dit
netjes onbekrast (voelen) dan is een licht ophonen genoeg: de fijne lijntjes
die dit oplevert houden wat olie vast en zorgen voor een beter inlopen van
verse zuigerveren. Moet er opgeboord worden dan moet je ook op overmaat
zuigers- en veren rekenen. Bij bestaande cilinders kan dit ook het geval zijn.
Bijvoorbeeld als een blok eerder al eens is opgeboord. Opmeten is hier dan
vaak de beste optie. Voor de meesten van ons is een cilinder opboren naar
een overmaat voer voor de specialist. Bij zijkleppers of westerse motoren
kan overmaat boren lonend zijn. Bij een Ural is dat met het huidige prijspeil
voor een set cilinders echter maar zeer de vraag: met een beetje zoeken
koop je voor zeven tientjes een prima set splinternieuwe cilinders van heel
behoorlijke kwaliteit! Mocht “nieuwe cilinders” de keuze zijn dan is er ook
nog de keuze voor de traditionele gietijzeren cilinders of een “Modernere”
variant van aluminium met een gietijzeren bus. Gezien de constructie van
een Uralblok (met voetbouten en afzonderlijke draadeinden om de kop op
zijn plek te houden, ipv “doorlopende” draadeinden zoals bij bijvoorbeeld
Dnepr , BMW of Moto-Guzzi) is de laatste variant echter constructief wat
kwetsbaarder.

ca 8 honderdste (0,08)millimeter. Dit is vrij behoudend, maar laat dat nou
net wel de speling zijn die je krijgt met de “normale maat” Russische zuigers:
Die zijn 77,91-77,92 mm in diameter. In theorie zou de zuigerspeling kleiner
mogen zijn. Voor westerse luchtgekoelde motoren werd vaan 6 honderdste
speling aangehouden. In Irbit werden ook zogeheten “B-zuigers” gemaakt:
zelfde zuiger, maar dan 77,93-77,94 mm diameter. In theorie zou dit ook
moeten werken en ik heb dit even overwogen. Mogelijk scheelt dat in
gerammel, maar het levert in ieder geval een temperatuur-kritischer blok
op, en echte grote voordelen kan ik me er ook niet bij voorstellen. In deze
blokbouw ga ik dus voor de gewone “A” nominaal maat. Een andere overweging is of we vlakke zuigers of “High compression” zuigers met een bolle
kop willen monteren.

In dit geval heb ik gekozen voor gietijzeren cilinders. Voldoet in de praktijk
prima en “never change a winning team”.

Af-fabriek komen beide varianten voor. Oorspronkelijk is het motorblok
ontwikkeld met de vlakke zuigers, maar vanaf ca 1990 zaten er “bolkoppen”
in de Ural’s die voor export
bedoeld waren. Op zich is er
veel te zeggen voor het nut
van een hogere compressie –
onder anderen in termen van
efficiëntie bij een hoger toerental en de daarbij behorende
vollediger verbranding - maar
de ervaringen in een Ural zijn
nogal tweeledig. Het grootste
probleem is dat de vorm van
de verbrandingskamer eigenlijk
ook aangepast zou moeten
worden aan de bolle zuigerkop,
maar dat men die moeite nooit
gedaan heeft.

Op basis van de gekozen cilinders kunnen we nu de zuigers en zuigerveren
selecteren. Nieuwe cilinders hebben een diameter(boring) van 78,00 mm. In
verband met uitzetting en dergelijke willen we een zuigerspeling hebben van

Het gevolg is dat een Ural blok
met bolle zuigers nooit volledig
tot zijn recht komt in termen
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van de voordelen, maar wel
een paar duidelijke nadelen
oploopt, zoals een veel kritischer afstelling en een lastiger
startgedrag.
Door de onhandige combinatie van zuigerkop en verbrandingskamer-vorm komt daar
ook nog eens een vrij nadrukkelijke neiging tot pingelen of
vroeg-ontsteken bij – zeker
als er zich enig kool afzet in
de verbrandingsruimte.
In dit geval heb je dus de
keuze tussen bolkop-zuigers
monteren en de vorm van
de verbrandingskamer
aanpassen(experimenteel
en vereist gereedschap en
expertise die de meesten van
ons niet hebben) of de oorspronkelijk bedoelde vlakke zuigers gebruiken ,
waar de vorm van de verbrandingsruimte (hemisphere met squish-band, zie
hierboven) dan weer een stuk beter bij past. In dit geval doen we het laatste.
Note: Op internet is ook een hoop negatiefs te lezen over Russische zuigers
en de bijbehorende veren. Ook binnen de UDCN circuleren daar soms de
meest nadrukkelijke verhalen over alleen… ik heb er in de praktijk nog nooit
problemen mee gehad, mits je geen gekke dingen doet met de zuigerveren.
Veel leden hebben inmiddels goede ervaringen met Almot-zuigers. Ik helaas
niet. Ik heb ze ook geprobeerd te monteren en hoewel ze er netjes uit zagen
voldeden ze verder voor mij niet: vlak voor het onderste dode punt liepen ze
vast op de krukas door een ca 2 mm langer hemd. Ik ga dus voor Russisch
fabrikaat hier.
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Voor de zuigerveren zijn namelijk eveneens diverse keuzes te maken,
die – afhankelijk van je voorkeur - allemaal valide zijn. Duitse veren zijn
populair vanwege de korte inloopduur en onmiddellijke afdichting. Russische
veren hebben gewoonlijk wat meer inlooptijd nodig. Bij westerse olieschraapveren is het al helemaal oppassen geblazen: ten opzichte van de Russische
olieschraapveren is zo’n “Schöttle veer” eigenlijk twee schraapveren in één
en mocht je die willen gebruiken dan kan dat, maar dan dient de onderste
schraapveer-slot gewoon leeg gelaten te worden. Doen we dat niet dan
krijgt een deel van het zuigerhemd tussen de schraapveren in te weinig
smering en loopt vroeg of vast vast. In dit geval heb ik gekozen voor Russische veren: lekker goedkoop en ik rijd veel, dus dat inrijden komt ook op
afzienbare termijn wel goed. Aandachtspunt bij de Russische veren is en blijft
wel een juiste keuze van de diameter: er bestaan maar liefst 9 verschillende
maten van. Kies je de verkeerde dan is het resultaat niet alleen héél lang
inlopen, maar ook een blijvend hoog olieverbruik en compressieverlies: dan
wordt het nooit wat.
Hebben we aldus het materiaal bij
elkaar dan kan er gemonteerd worden. Als eerste dient de slotspeling
van de zuigers pas gemaakt te
worden. De slotspeling is de opening
die een zuigerveer in de cilinder
moet hebben om uitzetting door
warm worden op te kunnen vangen.
Volgens specificatie moet dat 2/10
millimeter zijn, maar ik de praktijk is
dat bij nieuwe cilinders en – veren
altijd minder. Dat moeten we dus
pas maken.
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Pas maken gaat het makkelijkst
door een zuigerveer voorzichtig in
de cilinder te plaatsen. Let hierbij
op een nette haakse plaatsing. In
de opening moet een voelermaat
van 20/100 millimeter passen.
Past dat niet dan nemen we een fijn
“sleutelvijltje” en veilen we een kant
van de zuigerveer voorzichtig en
vooral haaks af.
Volgende (optionele) stap is het
nabewerken van de zuiger op de
plaats waar de zuigerpen moet
komen.
In mijn ervaring zit in Russische
Ural-zuigers de pistonpen vaak te
strak. Uiteraard mag een pistonpen
niet rammelen, maar hij moet er
wel gewoon met enige aandrang
met de duim in te duwen zijn. Als er
getimmerd of geperst moet worden dan bestaat de kans dat de
zuiger vervormt of we de drijfstang
verbuigen. Gewoon pas maken dus.
Voor dit doel heb ik een 21mm
ruimer: die zet ik in de bankschroef
en met de hand draai ik daar de
zuiger op.
Zoals op de foto te zien is komen
daar de nodige spaanders bij vrij,
dus als we klaar zijn moet de
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zuiger even goed uitgespoeld (bakje petroleum of diesel en een oude kwast)
worden.
Als volgende stap gaan we namelijk proef-monteren en meten: de kale zuiger zonder veren) wordt hierbij in de cilinder geplaatst met behulp van de
pistonpen. De zuiger zetten we in het bovenste dode punt. Het doel hiervan is
meten hoe “hoog” de zuiger in de cilinder zit. Wat we willen is dat de zuiger
in de uiteindelijke montage 0,8 – 1,0 mm van de squishband in de cilinderkop af komt te zitten. Bij minder is de kans aanwezig dat de zuiger de kop
gaat raken, bij meer hebben we nodeloos verlies aan compressieverhouding.
Wat we nu meten
zal ongetwijfeld
te weinig afstand
zijn, maar door het
meten/selecteren
van de juiste kop- en
voetpakkingen (het
kan geen kwaad hier
meerdere soorten/
diktes van op voorraad te nemen)
kunnen we dit optimaliseren.
En nu gaan we echt monteren. De zuigerveren hebben we als het goed is al
op maat en die kunnen we nu VOORZICHTIG (want: zuigerveren veren maar
zeer beperkt en breken dus makkelijk!!) in de zuiger-slots plaatsen. Een paar
smalle strips van een frisdrank-blikje kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn
om te voorkomen dat een zuigerveer voortijdig “hapt”.
Ik zelf vind het prettig om aan de kant van de zuiger die bij montage voor
mij aan de linker kant komt alvast een circlip te plaatsen: dan kan ik daar
straks mooi de pistonpen tegenaan duwen.
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Hierna smeer ik de zuiger en de
binnenkant van de cilinder royaal
in met olie en plaats de zuiger preventief in de cilinder. Hierbij moet
je de zuigerveren met de hand wat
samenknijpen. De slotopeningen
worden verdraaid ten opzichte van
elkaar gemonteerd. Dat hoeft niet
al te exact, want bij het inlopen
“zetten” zij zich nog, maar een
graad of 60 verdraaid werkt erg
prettig. Let op dat de opening voor
de pistonpen nog boven de cilinderrand uit blijft steken.
Als de zuigers + cilinders klaar
staan plaatsen we nu als eerste
de voetpakkingen. Let hierbij op
dat de oliekanaaltjes open blijven.
Soms is het nodig hier wat materiaal weg te snijden..

Uiteraard herhalen
we de hele procedure voor de andere
kant van het motorblok. Het blijft een
tweecilinder, nietwaar.
Het eindresultaat
begint al een beetje
op een motorblok te
lijken, maar er ontbreekt nog iets: in de
volgende editie gaan
we “Koppen snellen”.
Wordt vervolgd!!

plaats de krukas in stand “BDP” voor wat extra werkruimte en plaats de
pistonpen in de zuiger. Plaats de tweede circlip zodat de pistonpen er niet uit
kan lopen. Belangrijk: gebruik hier altijd nieuwe en goed klemmende circlips!
Ten slotte worden de buisjes voor de stoterstangen voorzien van de rubber afdichting. De onderste olieschraapveer knijpen we een beetje samen
en duwen de zuiger helemaal in de cilinder. Tot slot wordt de cilinder op de
draadeinden geschoven. Let hierbij op dat we alle vier de moeren met de
hand een paar slagen vast zetten en de buisjes voor de stoterstangen netjes
uitlijnen met het carter voor we de moeren verder aandraaien. Als je hier
eerst de cilinder met bijvoorbeeld twee moeren tegen het carter aan trekt
kom je er achter dat je de andere twee moeren niet meer langs de koelribben krijgt.
42
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Motocrypto Twin nr. 122
Beste puzzelaars.
Wij zijn inmiddel in de feestmaand beland en
staan op de drempel van het nieuwe jaar.
Wat de toekomst zal brengen is nog ongewis en
laten wij het jaar 2020 maar snel vergeten.
Als ik dit schrijf zitten wij nog volop in het “C” tijdperk en de perikelen rond de Amerikaanse verkiezingen. Die paar Harleyrijders onder ons, zullen het wel gaan “merken” of zij straks Democratische of
Republikeinse prijzen moeten gaan betalen.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Slecht drie versnellingen?		
SP..D TR.PL.
Zitten die aan de koppen?		
Z..kl.pp.rs
Ural plus?				.pgr.d.
BMW van Trump.			
Gr.nd .m.r.k.
Overwinning met harde wind. .
-St.rm
Voor een familie-uitje.			
M.sh

Denk je het te weten? Stuur dan je oplossing naar: luijt.postma@gmail.com
Veel succes!

Over prijzen gesproken:
Gelukkig heeft een viertal leden zijn/haar best gedaan om de crypto van de
vorige keer op te lossen. Och ja, als je thuis hebt gewerk een mooie ontspanning voor tussendoor en om je hersens eens aan te scherpen.
De inzenders waren: Piet de leeuw. (Bedankt voor de puzzel, hopelijk zijn er
een paar goed). Hans Hengstman. Hidde v.d. Linde. (Ik dacht vul hem weer
eens in, blijven leuke puzzels). Gino en Melanie. (Bij deze de oplossing,
waarvan wij denken dat het de enige goede is).
Helaas moet ik Hans teleurstellen, “Stijlvol” kan ik helaas niet goedkeuren.
De goede antwoorden moesten zijn: Voorpoot, Heftafel, Shadow, California,
Vulcan, Monster, Thundercat, Vstorm, Stelvio en Multistrada.
Nieuwe opgave:
1.
2.
3.
3.
4.
44

Op avontuur met deze GS.		
.dv.nt.r.
Sportief model dat steekt.		
H.rn.t
Vliegt over de weg.			
H.wk
Geschikt voor de gehele E.U. 		
P.n ..r.p..n
Japanse hond.				B.lld.g
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De Russische keuken
Русская кухня

Onze huiskok Boris, heeft Google ontdekt en
een mooi grecht voor ons gevonden. Onder
het mom van “Beter goed gejat dan slecht
bedacht” presenteert hij :
Soljanka
Soljanka is een lichtzure maaltijdsoep uit de
Russische keuken, met een zachte zoet / zure
smaak. Het gerecht wordt ook veel gegeten in de landen van het voormalig
Oostblok. Er worden drie varianten soljanka onderscheiden: met vlees, met
vis en met paddenstoelen. De herkomst van het woord soljanka is niet duidelijk. In de recepten van voor de 18e eeuw wordt alleen over soljanka met vis
gesproken en werd het gerecht seljanka genoemd, wat zoiets betekent als
van het land. Vanaf het einde van de 19e eeuw raakte de naam soljanka
in zwang. In het boek “Sint-Petersburg” van Theun de Vries, is er sprake van
“koude soljanka”.
Russiche maaltijdsoep Soljanka
Hoofdgerecht voor 4 personen, Wachttijd 30 minuten, Bereidingstijd 90
minuten.
Ingrediënten
700
gram rund- of varkensvlees
125
gram Lyoner of een dergelijke worst of bokworstjes
100
gram katenspek
500
ml gezeefde tomaten (uit pak)
1
grote ui
1
blik (500ml) zoetzure augurken
1-2
wortels
6
kruimige aardappels
46

1
blikje zwarte olijven
1
citroen
laurierblad, zwarte pepper (korrels en gemalen) (indien gewenst) kappertjes
Bereiden
1. Kook het vlees (met zout, pepperkorrels en laurieblad). Terwijl het vlees
kookt, schil aardappels en wortels. Rasp wortels op een grove rasp. Maak de
ui schoon en snijd hem fijn. Snijd worstjes, katenspek, augurken en aardappels
in kleine stukjes.
2. Verwarm de olie en braad de uien goud bruin, doe de wortels erbij,
braad nog een beetje op iets lager vuur. Voeg de augurken toe. Na een
beetje braden voeg de tomatenpasta ertoe. Als de pasta te dik is, los die op
door een beetje vlees bouillon er bij te voegen. Laat ca. 15 minuten zachtjes
sudderen.
3. Als het vlees gaar is, neem het uit de pan en snijd het in kleine stukjes.
Kook aardappels in de vleesbouillon totdat ze gaar zijn. Doe de Lyonerworstjes, de vleesstukjes en tomaten-augurkenpuree er bij. Laat 10 minuten
koken. Voeg het katenspek, 3-4 schijfjes citroen, olijven en, eventueel, kappertjes bij de soep toe en laat nog een paar minuten zachtjes koken.
4. Schep de citroenschijfjes eruit. Breng de soep op smaak met, indien nodig,
zout en (vers)gemalen peper.
5. Laat de soep ongeveer half uur staan. Dan trekken alle smaken goed in.
Indien nodig, voor het serveren opnieuw opwarmen.
6. Serveer met een schijfje citroen, een paar olijven en een lepel zure room in
elk bord. Lekker met roggebrood.
Weetjes:
Russinnen zeggen: Als je wilt dat een man altijd bij je blijft, moet je voor hem
Soljanka maken.
Oorspronkelijk wordt deze soep met gezouten augurken gemaakt (die zijn
in de Russische supermarkten hier en daar in Nederland te verkrijgen), maar
ook met zoetzuur gemarineerde augurkjes smaakt het heerlijk.
Приятного аппетита!
Priyatnogo appetita!
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Steunpuntenlijst 2020 / 2021
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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