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Steunpunten 2005 
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Even Voorstellen: 
 
Het bestuur heeft me gevraagd mijzelf voor te stellen dus dat doe ik hierbij. 
Mijn naam is Ina de Groot en ik ben samen met mijn vriend Eugène bijna 10 
jaar lid van de UDCN. De eerste jaren zijn we niet zo vaak op treffens geweest 
zowel door ons werk als door het feit dat de motor stuk was. Eugène heeft een 
MT16( ik kan niet zeggen dat hij hem rijdt want hij is vaker stuk dan heel, 
maar dit schijnt normaal te zijn) en ik rijd op een solo imitatie rus van Duitse 
makelij uit 1978. De laatste jaren lukt het steeds vaker om van de partij te zijn, 
en ik moet zeggen dat deze weekeinden heel gezellig zijn, zelfs als het weer 
niet helemaal meewerkt. 
 
Ik werk bij een bedrijf dat zich bezig houdt met vervoer van mensen maar dan 
niet over de weg. Het is mijn taak om die mensen te vertellen dat ze later thuis 
of op het werk zullen zijn. 
Ik heb mijzelf aangemeld als evenementencoördinator en hoop dat ik op die 
manier iets kan betekenen voor de club. 
Tot ziens op een van de volgende treffens of een onderdelenbeurs. 

        Ina de Groot  
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Van de voorzitter 
 
Hierbij de derde uitgave van de Twin van dit jaar. Een jubileumjaar, want we 
bestaan alweer 15 jaar. Na dit jubileumjaar lijkt het mij goed om  eens terug te 
kijken, maar ook eens vooruit te kijken. Welke mogelijkheden en bedreigingen 
zijn er voor ons Russenrijders. In deze uitgave meer hierover. 
 
Om als UDCN het 25 jarig jubileum te mogen vieren, lijkt het mij zinnig om 
behalve naar de toekomst ook een blik op ons zelf te richten. Wie zijn wij, 
waar staan wij voor, wat bindt ons en wat hebben we met elkaar gemeen. Ook 
hier aandacht voor in deze uitgave. 
 
Ondertussen zijn we ook weer twee treffens verder (zomer en najaar). Twee 
treffens die in meerdere opzichten niet met elkaar te vergelijken waren, behal-
ve dat beiden geslaagd waren qua opkomst en sfeer. Verderop in de Twin 
meerdere verslagen van deze treffens. 
 
 
Voorlopig moeten we het tot volgend jaar redden zonder treffens, als eerste 
weer het wintertreffen, hierna het midwintertreffen (niet voor watjes).  
Ik hoop daar velen van jullie te zien, maar zeker ook tijdens de onderdelen-
beurs op 6 november te Kesteren. Hoewel er zat Russenrijders doorrijders zijn, 
wens ik ieder een goed ‘sleutelseizoen’.  

 
Ikzelf hoop nu eindelijk echt toe te 
komen aan het verbouwen van één 
van mijn Jupiters tot een Russische 
straatracer en dan met nadruk op 
racer. Verder staat er groot onder-
houd van mijn rijdende machines in 
de planning. 
 
Tot zo ver,  
 

      Huib Stiegelis  
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• Limburg, nog kolen genoeg; 
• Zeeland, daar hebben ze ervaring met kernenergie; 
• Onze Zuiderburen, afgewerkt frituurvet; 
• De grote steden, bij de cafés urine opvangen en daar alcohol uit distille-

ren 
 
Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op, of toch wel? Laatst zag ik een oude 
stoommotor rijden tijdens Dordt in stoom, brandstof: kolen of turf en het reed 
best goed. In Engeland rijdt een elektrische motor rond, je hoeft om goedkoop 
te rijden slechts energie op te slaan. Ook rijden er al diesels rond, die blijken 
nogal tolerant te zijn wat brandstoffen aangaat.  
 
Verder een stem advies: stem niet op die verwilderde Wilders, hij is goed in 
populistische zaken, maar heeft een hekel aan alles wat afwijkt. Dus ook aan 
unieke vervoersmiddelen. 
 
Nogmaals, ik daag ieder van jullie uit om met ideeën te komen en nog liever 
met een dergelijk uniek zelf (om)gebouwde Rus op een treffen te verschijnen. 
Wie durft! 
 

       Huib Stiegelis 
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De (mogelijke) toekomst van de Russenrijders     Auteur: Huib Stiegelis 
 
Na een jaar van terugkijken (jubileumjaar) en genietend van het nu, lijkt het 
handig om ook vooruit te gaan kijken. De media gooien soms Haagse bedrei-
gingen over ons uit. Hierbij kan je denken aan rekeningrijden, wat gaat dit 
voor ons betekenen? Wilders had het een poosje geleden over het afschaffen 
van de oldtimer vrijstelling (fiscaal), uiteraard is dit niet voor alle Russen van 
toepassing (jonger dan 25 jaar). Staat er een APK voor motoren in de plan-
ning?  
 
De grootste bedreiging lijken de brandstofprijzen te gaan worden, dit gaat 
uiteraard samen op met mogelijke schaarste van de olievoorraden. Volgens 
sommige stemmen is de olievoorraad over 15 jaar op. 

 
Nu is gebleken dat de leden van de 
UDCN zeer creatief zijn in het vinden 
van oplossingen om hun troetelschroot 
rijdend te houden.  
 
Geen motorblok meer, dan bouw je 
toch een eendblok in of zoals tijdens 
het laatste treffen een dafmotor in één 
van de motoren van de mannen uit 
Deventer. In Engeland rijdt een elek-
trische Ural rond.Veel lijkt mogelijk, 
we hebben de know how in eigen 
huis, denk ik. 
 
Ik daag ieder UDCN lid dan ook uit om 
oplossingen te bedenken om onze 
vloot rijdend te houden. Of je schrijft 
een stuk(je) voor in de Twin, of je 
mailt je idee naar de Twinmakers en 
wij distilleren daar dan een artikel uit. 

Uiteraard zullen er ook provinciale kwaliteiten naar voren komen, Grof verdeeld 
zou je het volgende kunnen herkennen: 
 
• Groningen, daar zou je iets met gas kunnen bedenken; 
• Friesland, wind vangen en die energie opslaan; 
• Drenthe, daar is nog wel wat turf te vinden; 
• Flevo-polder, daar is land genoeg om biobrandstoffen te verbouwen; 
• Gelderland/Brabant, biogas van de varkensteelt; 
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Van de redactie 
 
Zo, het najaarsnummer van de UDCN ligt weer voor je. We hebben weer ge-
tracht een lekker nummer ervan te maken. Voor de meeste mensen zit nu de 
vakantie er wel op en na het afgelopen treffen te Uddel zit ook het actieve 
UDCN-jaar er al weer een beetje op. Voor dit jaar is er nog de onderdelenbeurs 
te gaan en dan gaan we al weer naar het nieuwe jaar toe.  
 
Het bestuur gaat zich binnenkort oriënteren om de agenda voor het nieuwe 
jaar te vullen. Het voorjaarstreffen lijkt al vast te liggen in de buurt van De-
demsvaart begreep ik dit weekeinde van Roelof en kornuiten. Nog vier te gaan 
dus! 
 
Ikzelf ben nu zo'n beetje midden in mijn vakantie aangeland en heb innig me-
delijden met al jullie werkende medemensen. Het voordeel van laat op vakan-
tie is de heerlijke rust op de favoriete plekken. Rust is een van de dingen die 
een mens af en toe leert waarderen. Ondanks dat ik geniet van het gerommel, 
gesteun en gekraak van mijn Russen en graag een stukje rondklets kan ik het 
ook best waarderen om rust te hebben. Het afgelopen weekeinde te Uddel 
kwam dit nog eens tot uitdrukking bij meerdere mensen. Vanwege een in-
schattingsfout van onze kant en de campingbeheerder bleek de toegewezen 
ruimte toch wel wat krap voor de grote schare liefhebbers die zich daar ver-
toonden.  
 
Ondanks dat is het voor de 
meesten toch een goed treffen 
geweest met voor september 
heerlijk weer, een lekkere toer-
rit in een mooie omgeving en 
veel gezelligheid. De lering die 
ik er uit getrokken heb is dat 
het in de toekomst wel eens 
slim kan zijn om een rustig en 
een druk stukje te reserveren 
op de velden.  
 
Enfin, genoeg daarover en al-
leen terugdenken aan de fijne 
gevoelens. Het is altijd leuk om 
mensen die je al enige tijd niet 
meer gezien hebt, weer terug te 
zien en dat is een impuls voor 
mij om te blijven komen.  
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Persoonlijk heb ikzelf altijd al vakantie als ik de garage dichtgooi en op weg ga 
naar een weekeinde, daarnaast natuurlijk het rustig ronken van de motor on-
der me terwijl ik via binnenweggetjes slingerend mijn doel aan het bereiken 
ben. De motor doet zijn best en geeft geen klap verkeerd.  
 
 
Ik (Jos) heb momenteel M-72 uitlaten (fishtails) onder mijn motor hangen. Het 
rustig ronken heeft plaatsgemaakt voor een wat donkerder, harder uitlaatge-
luid.  

De binnenweggetjes heeft de Ural de laatste tijd ook veel gezien. Een  
jumborun en het zomer- en najaarstreffen werden door het groentje bezocht. 
Op de planning staan nog het zandpadtreffen en wellicht volgend jaar een 
bezoek aan het Elefantentreffen in Zuid-Duitsland. Henk van der Ham en ik 
hebben wilde plannen. Eerst maar eens vrij regelen van mijn werk. Zijn er nog 
meer enthousiastelingen die eens die kant op willen rijden? Laat het mij even 
weten en stuur een mailtje. 
 
Bij dit boekje vind je ons laatste cadeau van dit jaar.  
Een klein geheugensteuntje voor ons allemaal om  
gemakkelijker je weg te vinden in ons mooie land. 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal weer zin om te 
gaan lezen  
dus houden we je niet verder op, 
 
Groet, 
 
De redactie. 
 
 

Benno en Jos 
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Onderdelenbeurs 6 november 2005 
 
6 november 2005 is het weer zover, de laatste  Onderdelenbeurs  
van het jaar. Dit keer weer in Kesteren.  
 
Lokatie :  
 
Opleidingscentrum 'T Vanck,  
Industrieweg 4 Kesteren.  
 
Onderdelen, motorfietsen, etc. kunnen hier van eigenaar wisselen. Vanaf 11.30 
uur tot 16.00 uur is men welkom om onderdelen uit te zoeken, spulletjes te 
ruilen onder elkaar of gewoon om weer eens lekker bij te kletsen. 
 
Technische workshops 
 
Gedurende de dag zullen Ruud Korpershoek en Edward Klarenbeek een 650 cc 
kopklepperblok uit elkaar halen en een 750 cc zijklepblok opbouwen. Als je 
interesse hebt hierin wees dan op tijd aanwezig te zijn om niets te missen. 
 
Route : 
 
Na de Afslag Kesteren, kesteren volgen en gewoon de bordjes UDCN volgen. 
 
Aanbieders van spullen  
zijn natuurlijk ook  
altijd welkom. Wees wel op tijd 
want de ruimte is  
beperkt en te laat aankomen 
betekend geen tafel 
Om je spullen op uit te  
Stallen. 
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Bereiding: 
 
Was de tomaten en droog ze. Snijd 
met een scherp mes even boven het 
midden een kap van de tomaten af. 
\neem met een puntig theelepeltje het 
zachte gedeelte uit de tomaten, maar 
beschadig daarbij de schil niet.  
Zet de tomaten omgekeerd op een 
bord, of dep de binnenzijde van de 
tomaten droog met een papieren ser-
vetje.  
 
Strooi wat peper en zout in de tomaten 
en sprenkel er wat soja in. Laat de 
gemengde groenten in een zeef zeer 
goed uitlekken.  
 
Roer de mayonaise en de mosterd door 
elkaar en maak de mayonaise zeer 
pikant van smaak met peper en zout of 
soja. Snijd de hardgekookte eieren 
overdwars in plakjes en leg op elk ei 
een kappertje.  
 
Was en droog de blaadjes salie of pe-
terselie. Beleg de serveerschaal met de 
blaadjes sla en besprenkel de slablaadjes met het citroensap.  
 
Schep kort voor het serveren, de goed uitgelekte groente door de mosterd-
mayonaise. Proef de salade en maak die desgewenst nog wat pikanter van 
smaak.  
 
Schep de groentesalade in de uitgeholde tomaten, versier die met de salie of 
peterselieblaadjes en zet de tomaten op de serveerschotel met de plakjes ei of 
leg op elke tomaat een plakje ei en serveer het gerecht direct. 
 
En serveer er, zo als gewoonlijk een glaasje ijskoude wodka of witte wijn bij. 
 

      Boris   
      Nasdarovje 
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Incontinente cardannetjes   door: Benno van Ham 
 
we kennen het bijna allemaal. Als je al niet geplaagd wordt op zijn tijd met 
vage storingen aan de motor en een setje wielen waarbij de gemiddelde acht-
baan niets is worden we wel geplaagd door lekke achter cardans. Falende ach-
terremmen, plassen olie onder het cardan of op de naaf en we weten het al-
weer. Het achter-seal is slecht. Op zich geen probleem om te vervangen lijkt 
het maar toch gaan hier vaak zaken verkeerd. Ik zal daarom proberen in het 
kort uit te leggen hoe te werk te gaan en hoe te voorkomen dat het nieuwe 
seal het meteen al weer begeeft. Ok, laat ons aanvangen. 
 
Bok de motor stevig op en verwijder 
het achterwiel. Na het verwijderen 
van het achterwiel haal je de rem-
schoenen weg door ze van de nok-
ken te kantelen. Let erop dat even-
tuele stelboutjes en dergelijke losse 
onderdelen veilig opgevangen wor-
den. Nu zie je een metalen schijf die 
met 6 schroefjes v ast zit aan het 
cardan. deze schijf ondersteunt de 
rubberen flap van het olie-seal en 
kan verwijderd worden door de 
schroefjes uit te draaien. 
 
Als de schroefjes los zijn kan de steunring worden verwijderd en het rubberen 
seal kan dan voorzichtig van de as worden afgetrokken. Let erop dat tijdens dit 
verwijderen het kleine veertje wat de seal laat afdichten niet van het seal 
schiet want dan moet je dit weer uit de opening zien te peuteren. 
 
Kijk eens een keer goed naar het seal om te zien of het falen duidelijk te zien 
is. Als het seal echt scheuren bevat dan moet je zeker ook de as-stomp contro-
leren of deze geen scherpe bramen heeft. 
Meestal is dit niet het geval en kunnen we 
gaan beginnen met de hermontage.  
 
Het nieuwe seal heeft 7 gaatjes, 6 voor 
schroefjes en 1 voor de olie. Tussen de twee 
onderste schroefgaten zit een oliegaatje 
waarlangs overtollige olie niet in de remtrom-
mel worden geloosd maar via het gaatje naar 
buiten wordt afgevoerd aan de onderkant 
van het cardan. Blaas met een beetje pers-
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
“De keuken van Rusland” 
“Laat me in uw soepkop kijken en ik 
weet wie gij zijt”  
Uit dit oude Russische spreekwoord 
blijkt dat soep in Rusland een belang-
rijk voedingsmiddel is geweest en dat  
er heel wat varianten mogelijk zijn.  
 
Van Iwan de Verschrikkelijke, de tsaar die  
in het midden van van de 16e eeuw  
Rusland regeerde, wordt wel verteld dat hij  
milder gestemd was als hij een goede kom “borsch”had gegeten. Op zulke 
dagen zou hij slechts veertig van de honderd doodvonnissen hebben onderte-
kend….  
 
Het was Catharina II van Rusland die in de 18e eeuw Franse koks uitnodigde 
om Rusland te laten kennismaken met de westerse keuken. De Franse gerech-
ten werden gecombineerd en vermengd met de Aziatische gerechten en zo 
ontstond na verloop van tijd de Russische keuken, die heel wat bekende speci-
aliteiten heeft.  
 
Wat een specialiteit betreft, staat de Russische keuken zelfs vooraan: de kavi-
aar, de gezouten kuit van de steur. En niet te vergeten de Russische salades. 
Voor de bereiding daarvan hadden de welgestelden in vroegere dagen zelfs 
een speciale saladekok in huis. 
 
 
Gevulde tomaten op Russische wijze: 
 
Reken voor een voorafje 1 gevulde tomaat per persoon; als lunchgerecht wor-
den per persoon 2 tomaten geserveerd met bijvoorbeeld toast. 
 
 
Benodigdheden:  
 
8 middelgrote net rijpe tomaten. Peper uit de molen. Zout. Soja of aroma. 1 
blik gemengde groente. 7 eetlepels mayonaise. 1 theelepel pikante mosterd. 2 
gepelde hard gekookte eieren. Enkele kappertjes. Enkele salieblaadjes op pe-
terselieblaadjes. Enkele goed gewassen  en gedroogde blaadjes kropsla en 2 
eetlepels citroensap. 
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een frituurpan en stinken dat 
‘ie deed!) en vanuit stilstand 
had ‘ie de neiging om opeens 
achteruit te rijden. Niet goed 
dus. De technische mannen 
verdiepten zich in het pro-
bleem. Mijn tank werd eraf 
gehaald en wat viel daar naar 
beneden? Jawel, het sleutel-
tje!  
De condensator werd vervan-
gen en de bougie ook nog en 
konden we verder probleem-
loos naar huis rijden. 
 
Tot zover mijn belevenissen met de IZH. 
 
Op mijn website staan nog foto’s van het treffen:  
www.boris99.zoomshare.com       

      Arlette Tetenburg 
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lucht of een ijzerdraadje het 
gaatje goed door zodat het 
zeker open is. 
Als je het nieuwe seal ge-
woon over de spie-banen 
zou schuiven gaat het waar-
schijnlijk meteen al lekken. 
Wat ik dus meestal doe is 
een plastic flesje (0,5 liter 
water ofzo) kapot knippen 
en dit in het seal stoppen. 
Beetje olie aan het seal en 
daarna het plastic kokertje 
over de as-stomp schuiven.  
 

Nu kan over het plastic een-
voudig het seal op zijn plaats 
geduwd worden zonder het 
seal te beschadigen aan de 
spie-banen. LET OP dat het 
veertje op zijn plek zit op het 
seal en naar binnen gekeerd 
gemonteerd wordt. Veertjes 
van een seal horen altijd aan 
de oliekant te zitten. Na het 
op zijn plek schuiven kan de 
plastic fles voorzichtig worden 
weggetrokken (voorzichtig om 
het veertje op zijn plek te 
laten en de olie om e.e.a. te 
laten glijden) en de steunring 

van het seal kan weer worden gemonteerd. Let hierbij goed op het oliegaatje.  
 
De zes schroefjes vastzetten, remschoenen en losse delen terugmonteren en 
het wiel weer op zijn plaats zetten en je sealtje is voorlopig weer dicht. Een 
klein uurtje werk en voortaan een schoon achterwiel en niet oliegekoelde rem-
men is het zeker waard. Denk erom om ook meteen je lagers van je wiel te 
stellen nu je er toch bij kunt en een extra druppeltje vet erin wordt ook vaak 
enorm gewaardeerd !!! 
 
Succes, 

       Benno 
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Verslag zomertreffen in Spaarnwoude                   door: Catweazle 
 
Er is me gevraagd een verslagje te schrijven voor in de”Twin” over het Treffen. 
“Jij schrijft wel leuke stukjes”, meegaand als altijd geef ik hier gelijk gehoor 
aan. Maar ik doe hierbij een oproep aan de andere leden ook eens kopij op te 
sturen. Wil me als “half “lid, nog steeds geen motor af, niet profileren als vaste 
verslaggever ! 
 
Over de vrijdag kan ik weinig vertellen daar ik moest werken en dus niet op de 
camping aanwezig was. Maar dat zullen wel weer de gebruikelijke taferelen 
zijn geweest Uralisten en Dnepristen die elkaar van blijdschap om de hals vie-
len. En daarna samen een wodkaatje dronken om te vieren dat er eindelijk 
weer een “Treffen” is. Na een onrustige nacht door teveel wodka, bier, sterke 
verhalen en wel erg luidruchtige “muggen”, laat opgestaan. 
Dit alles heb ik later vernomen, daar ik op dat moment gepakt en gezakt onder-
weg naar Spaarnwoude was. Bijna op de camping aangekomen kwam me een 
colonne van wel erg bekend uitziende motoren me tegemoet. 
(censuur), ben ik te laat weggegaan ? Want ik wil erg graag mee met de meute 
“Cossacks”. Maar het blijkt slechts om een kleine groep te gaan die wat bood-
schappen gaan doen en IJmuiden onveilig wil maken. Dan maar verder naar 
de camping, daar aangekomen een rondje over het veld om gedag te zeggen 
en me voor te stellen. 
 
Gauw tentje opzetten want het 
is wel een erg donkere lucht. Nu 
nog een bakkie zien te vinden, 
dat valt niet mee alles zit al vol ! 
Maar Luyt blijkt nog plek te heb-
ben, alleen is er geen zetel in 
z’n span gemonteerd. Géén 
probleem, heb nog wel dekens 
en wat andere zooi in m’n wa-
gen liggen.wat dienst kan doen 
als zitje. Onderweg daarheen 
stuit ik op Kees en vriend die 
met respectievelijk Dnepr en 
Indian bij de ingang staan te 
wachten. Beiden met een onbe-
mand span met stoeltje erin, ik 
mag zelfs kiezen met welke ik 
mee mag gaan. Kies uiteraard 
voor de Rus :-) Heb even met .. 
staan te praten, hij vertrouwde 
de motor niet helemaal, zat een 
raar geluid in..En de bladveren 
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UDCN. Hier stonden steunpunten in en één ervan bleek hier vlak in de buurt te 
zijn (Mario). Dus ik Mario gebeld en hij nodigde mij gelijk uit om langs te ko-
men. Hij heeft de motor wat beter berijdbaar gemaakt, er zat bijvoorbeeld een 
scooteraccu in (3 Ampère), die is vervangen voor een grotere (9 Ampère). 
Ruud heeft ook meegeholpen (onder andere de spanningsregelaar is vervan-
gen) en de motor reed weer als een zonnetje. 
 
Ik haalde de motor weer op, ging een nieuwe nummerplaat regelen (er zat een 
oude op) en ook tanken. Bij het benzinestation werd ik staande gehouden door 
een agent (op de fiets notabene!). Hij vroeg mij of ik een Nederlandse motor 
had en zei dat de nummerplaat te oud was. Dat wist ik ook wel en kon dus de 
nieuwe nummerplaat uit mijn tas toveren. 
 
Mario had mij verteld dat er een treffen was in Uddel, en zei dat ik wel achter 
hem aan kon rijden. Dat deed ik dus. Op een provinciale weg vlak bij de plaats 
van bestemming, zag ik opeens mijn sleuteltje vliegen. Ik stopte, maar we 
konden het sleuteltje niet meer vinden. Toevallig had ik mijn reservesleuteltje 
bij me en bleef de motor gewoon lopen, dus was er verder niks aan de hand. 
 
Het weekend beviel 
mij goed. Er waren 
alleen af en toe 
(meestal) wat start-
problemen, als ik 
wat hulpeloos keek, 
waren er genoeg 
mensen die mij wil-
den helpen. Toen ik 
de motor zelf een 
keer aankreeg, 
steeg er een luid 
gejuich en applaus 
op! Haha! Degenen 
die mee waren we-
ten hoe het was. 
Degenen die er niet 
bij waren, moeten volgende keer maar mee gaan.  
 
Zondag werd de terugtocht weer aanvaard. We reden met Ruud, Sandra, Nico-
lai, Edward en Edwin binnendoor. Edward had nog een probleem met zijn 
kruiskoppeling, maar dat kon verholpen worden.  
 
Mijn motor begon een stuk verderop toch wel heel erg te roken (het leek wel 
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Ik en mijn Rus     door : Arlette Tetenburg 
 
Tijdens het UDCN treffen in Uddel werd mij gevraagd om een stukje te schrij-
ven over mijn nieuwe aanwinst, een IZH Planeta Sport (voor degenen die er 
waren: ja, dat oranje ding wat niet wilde starten). Ondanks het feit dat ik hem 
pas drie weken heb, kan ik er al boekdelen over schrijven, dus liet ik mij strik-
ken. 

 
De vraag die veel 
mensen die veel 
mensen mij stel-
den:”Hoe kom je 
er in hemelsnaam 
bij om zo’n motor 
te kopen?!” Tja… 
Een vriend van 
mij zei het al heel 
treffend:”Laat me 
raden, je hebt iets 
wat niemand 
heeft!”  
 
In het verleden 
heb ik een Yama-
ha Virago 535 

gehad. Deze moest helaas het veld ruimen voor een auto (gewoon een Maz-
da). Vervolgens ben ik een paar jaar motorloos geweest en toen ik afgelopen 
maanden weer eens op zoek was, kwam ik via via bij deze motor terecht. Ik 
vond hem eigenlijk zo lelijk dat ‘ie weer mooi werd. Ook mijn onverklaarbare 
interesse voor Rusland droeg er toe bij dat ik tot de koop over ging. 
 
De terugweg begon echter al goed. Vanuit Rotterdam (waar ik hem gekocht 
had) op weg naar huis, stond ‘ie opeens stil op de A13, in de file. Mijn buur-
man was mee geweest, die reed voor me uit. We stopten op de vluchtstrook. 
Er stopte nog een andere motorrijder om te vragen of hij ons kon helpen, 
maar dat kon helaas niet. De ANWB kwam uiteindelijk; er bleek een draadje 
los te zitten bij de bobine. Het probleem werd verholpen, de file was ondertus-
sen opgelost en we reden naar huis.  
 
De volgende dag ging er een stukje op rijden, maar ik kwam toch weer stil te 
staan. Wat bleek; door de wind ging mijn benzinekraantje steeds dicht. Een 
rubberen ringetje bracht uitkomst en hij waaide niet meer dicht. Ik ging op 
internet op zoek naar deze motor en kwam terecht bij de homepage van de 
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 van het span waren eigenlijk aan de slap-
pe kant. Later bleek dat ik goed had geko-
zen want .. moest helaas afhaken en ging 
onderweg richting huis. Hopelijk is alles 
meegevallen en wordt er nu weer lekker 
mee gereden !!.  
 
Op het veld werd nog even een lekke band 
gemaakt, Johan z’n velglint was niet hele-
maal, je dat meer, waardoor er een gaatje 
in de binnenband zat. Met het overvloedig 
aanwezige ducktape werd dat verholpen 
en de band geplakt. Stipt op tijd .. werd de 
rit aangevangen na een uitleg over het 
follow up systeem en het uitdelen van de 
routebeschrijving..  
 
Onderweg werd het weer steeds beroerder 
en begon het iets meer te regenen. Na wat 
tunnels, ook al lukte het niet om met de 
hele groep er doorheen te denderen, 
maakte het toch een hels kabaal, en een rondje IJburg, terug richting stad.waar 
er een heuse bierbrouwerij bezocht werd. Hier kon door ongeveer 20 man aan 
een rondleiding worden meegedaan, ondergetekende deed hier uiteraard ook 

aan mee. Na een wandeling langs 
ketels, buizen, reservoirs en machi-
nes waarbij uitleg gegeven werd 
van het hoe en waarom, heb ik me 
een witbiertje lekker laten smaken. 
Dat voordeel heb je als je bakkenist 
ben !!!  
 
Nadat iedereen verzadigd was, 
werd de rit door de stad hervat, 
langs het IJ richting camping .Door 
een wel heel langzaam werkend 
stoplicht werd op een gegeven mo-
ment het peloton wel erg lang en de 
motoren behoorlijk warm. Maar ge-
lukkig heeft iedereen Spaarnwoude 
terug gevonden en hoefde er geen 
zoektocht gehouden te worden. 
Ondertussen was het zonnetje lek-
ker doorgebroken en kon vóór het 
keuen nog lekker een pilsje gepakt 
worden.  
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En wat nagepraat en uitgerust worden !! Op een gegeven moment werd door 
de kampleiding de ingrediënten voor de barbecue gebracht, op het eerste ge-
zicht leek het weinig voor zo’n stel uitgehongerde elephantenfahrer maar dat 
bleek reuze mee te vallen, na nog een paar keer aanvullen bleef er zelfs nog 
over! Doordat het een heerlijke avond was met een redelijke temperatuur bleef 
het lang rumoerig op de camping en amuseerden de jongeren zich met het 
gebruikelijke kampvuur.  
 
Zondagochtend ging iedereen op zijn gemak ontbijten, opruimen, wassen, in-
pakken en nog hier en daar wat oh-en. En langzaam aan ging de een na de 
ander richting huis. Er moest ook nog even een Guzzi met een slechte accu 
aan de praat worden geholpen, maar dat was een eitje voor de aan wel wat 
onheil gewende Russenrijders. Hierna nog wat leden uitgezwaait en zelf ook 
vertrokken, helaas het was weer voorbij. Mijn belevenissen met de restauratie 
van de M72 zet ik nog wel een keer op papier. Helaas ben ik er niet op het 
volgende Treffen maar mijn ontmoeting met de Russenrijders aan de andere 
kant van de wereld zal ik aan het papier toe vertrouwen.( Als daar ruimte en 
belangstelling voor is tenminste) De keer daarop hoop ik aanwezig te zijn met 
mijn M72.        
 

     Doswidanja, Catweazle 
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gelegenheid en later bij de VSM die een aantal treinen tentoonstelde waarvan 
menig ural rijder onder de indruk was. Velen vroegen dan ook de begeleider 
het hemd van het lijf over de diverse treinen. De meeste indruk maakte de 
Oost-Duitse kolenstoomtrein die 198 ton woog en 15 uur nodig had om opdruk 
te worden gebracht, een soort super Harry Potter trein. Natuurlijk waren er 
nog vele andere treinen te zien waarvan menigeen onder de indruk was. 
 
Na de toerrit over vele mooie wegen kwamen we om een uur of vier weer op 
de camping, waar bleek dat er nog meer tenten bij waren gekomen. 
Allereerst vroeg ik mij af wie dat waren en de tweede vraag was of ze alleen 
gekomen waren om te drinken en te feesten. 
 
Tijd voor een flinke pauze en een 
drankje, want inmiddels was tegen 
alle verwachting in de zon stevig 
gaan schijnen en liep de  
temperatuur in mijn motorpak be-
hoorlijk op. Later die avond is ieder-
een uitgenodigd om te gaan vlees-
wiegen, ik heb me bij de nieuwsbrief 
afgevraagd wat dat nou weer zou 
zijn. Het is een stevig vuur met daar-
boven een rooster dat heen en weer 
geschommeld wordt tegen het ver-
branden van het vlees, zodat het 
langzaam gaar wordt, lees: “vlees 
verbranden voor beginners!” 
 
De volgende dag is alles weer inge-
pakt en ben ik met nog 5 andere 
udcn’ers vertrokken om 12 uur rich-
ting Zuid-Holland. Dit allemaal via 
secundaire wegen waarbij een kruis-
koppeling sneuvelde van een M72 en een condensator is vervangen van een 
planeta “sport” 350. Het verbaasde mij zeer wat er uit de kofferbak van de 
udcn’ers kwam! Ik zelf ben al op de meest gekke dingen voorbereid, maar er 
zijn er die voorbereid zijn op een wereldreis kan ik jullie verzekeren. 
Ik was om 7 uur thuis en heb een leuk weekend gehad. 
Bedankt allemaal! 
 
 

   Nicolai v/d Steen 
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Motocrypto 
 
Oplossing opgave nummer 60, juni juli 2005. 
1.smeerpijp, 2.bandenspanning, 3.spaken, 
4.smeren, 5.in de soep gelopen, 6.de helm, 
7.wegpiraat, 8.van de kaart, 9.t-splitsing, 
10.bakkenist. 
 
Nieuwe opgave: 
1.Hierdoor behoorlijk de weg kwijt.   .v.rst..r   
2.Ontharingscentrum?    h.rsk.mp 
3.Een vriend teveel.               .v.rm..t 
4.Gevolg van uitstellen              .fst.ll.n 
5.Kombord.                 pl..tsb.w.s 
6.Inlaadklep.                 v.nt..l 
7.Goeie actie van Pearl om over na te denken. st.fbr.l..nb..d.ng 
8.Is die dolfijn in de olie?               t..m.l..r 
9.Storm in glas water geeft deining.   g.l..dsg.lv.n 
10.Brandstofheffing.     k..l..nsl.g 
  
    Luijt 
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 Zandpadentoertocht 5e editie 
 
Het is al weer bijna een jaar geleden dat we met z’n allen hebben staan sjor-
ren, trekken en tillen aan de motoren van de deelnemers van de zandpaden-
toertocht. Hier en daar moed inspreken was ook nodig, omdat het niet echt 
eenvoudig is om 20 minuten je zijspan boven het waterpeil te houden. Helden-
moed en liefde voor dat waar je mee rijdt zou ik zeggen, want ik was zeker 
weten zonder motor de kant op gekropen. Onder de blubber en met een grijns 
van oor tot oor hebben de meeste deelnemers de tocht afgelopen jaar toch 
ook weer uitgereden. Wellicht door de erwtensoep die aan het einde te verdie-
nen is of het gevoel van toch een bepaalde vrijheid. Desalniettemin gaan we 
dit jaar toch, al weer voor de 5e keer, aan de gang en wel op 19-10-2005 en 
we zijn weer welkom op het terrein van mijn vriend (en dat wou ik zo houden) 
Michel Disveld aan de Heechseveldweg 2a in Overasseld. Neem je zwembroek 
mee, want je weet maar nooit.  
 

 
Groeten en tot ziens op 18, 19 en 20 november 2005.  
Irformatie vooraf bij Paul: 0486 – 47 37 00 
adres: Heeschseveldweg 2a Overasseld (GLD) 
aanvang toertocht: 19 november om 12.00 uur 
 
kamperen: € 5,- pppn, in de achtertuin, met eenvoudig sanitair, ouderwetse 
gezelligheid en kampvuur. 
 
Paul.S de crosskabouter 06 – 40 31 00 21 (tijdens treffen)  
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Omdat we dit jaar de zandpadentoertocht voor de 5e keer rijden, willen we dit 
keer iets feestelijks doen. 
 
Zaterdagavond wordt het vuur opgestookt en onze kok Charles gaat mosselen 
koken. 
Daarnaast wordt de maaltijd aangevuld met stokbrood en diverse lekkere saus-
jes. 
 
Zij die hiervan mee willen genieten dienen zich voor 16 november 2005 bij 
Charles te melden. Deze volledige maaltijd  kost slechts € 5,- per persoon. 
Neem wel je eigen drankjes mee. 
 
Inschrijving mosselpanmaaltijd: 
voor 16 November 
 
Bij  
Charles de Louw 024 – 3770894  
of Via E-mail :  
c.louw1@chello.nl 
 

Nummer 61, oktober 2005 Nummer 61, oktober 2005 Nummer 61, oktober 2005                   Ural Dnepr Club Nederland   Ural Dnepr Club Nederland   Ural Dnepr Club Nederland
      

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  272727

Met alleen de roze route beschrijving ben ik er dan toch nog gekomen, Uddel 
of all Places. Een klein kampeerterrein met alles erop en eraan, toiletten en 
desgewenst een douche. Al snel ontstond er in het midden van het vierkante 
terrein nog een rij tenten die later op de avond werd verdubbeld en zo ont-
stond er dan een grote U, haring aan haring. 
 
Al snel zag ik bekende gezichten en liep een rondje over 
het terrein om met iedereen kennis te maken en 
mij zelf voor te stel- len of een praatje te 
maken. 
Bij Ruud en Sandra is het patat 
bakken tra- ditie geworden op 
de petroleum brander en wor-
den er aard- appels gejast 
voor een weeshuis. 
 
Toen ik mijn tentje had 
opgezet op de middenstrook 
viel de avond langzaam in met mooi 
zwoel weer om een leuk gesprek te voeren met 
diverse leden en een potje bier om hierna mijn slaapzak op 
te zoeken tot de volgende dag. 
 
‘s Ochtends was het weer grauw en klam en het beloofde geen mooie dag te 
worden. De trui en motorbroek direct aangetrokken om erger te voorkomen. 
Na de nodige koffie op het nieuwe “koffiezetapparaat” dat ik bij de laatste ud-
cn-beurs heb gescoord werd er begonnen aan de motorrit waar iedereen na-
tuurlijk voorkomt. De Sigaar was hiervoor verantwoordelijk en hij voerde de 
groep dan ook aan in stijl met een lange jas en zonnebril en een vreemd merk 
voertuig, waarvan ik de naam niet zal uitspreken. 
 
Mijn complimenten voor de Sigaar die er vanuit is gegaan dat er een motor zou 
kunnen uitvallen, dus voldoende tussenstops had ingelast maar dit is niet ge-
beurd. Eerst is er ruim een uur gestopt bij een eet- 
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UDCN  Najaarstreffen 10-11-12 September 2005     door : Nicolai 
 
Uddel 2005, 
Na het thuisfront te hebben geïnformeerd, kreeg ik dan toestemming om dit 
weekend te mogen gaan. Alles moest worden vrijgehouden, met uitzondering 
van rampspoed of ellende. Weken van te voren begon ik er al naar uit te kijken 
en langzaam kwam het weekend dichterbij. 
 
Vooraf was er ook al een discussie gaande op het forum wie met wie zou mee-
rijden, en zo vertrokken er dan diverse clubjes vanuit alle kanten van het land. 
Er werd afgesproken door mij met Ruud Korpershoek en daar-
na met Mister Q, Via leiden zouden we naar Houten 
rijden en dan ver- der naar Uddel. 
Ruud kende ik al van andere weekenden met 
zijn vrouw Sandra, maar Mister Q heb ik nog 
nooit live ontmoet. Helaas moest de Q het laten 
afweten omdat zijn werkgever dwarslag. Op 
donderdagavond kwam ik zelf laat thuis en 
heb direct besloten Ruud en Sandra een mail-
tje te sturen dat ik de volgende ochtend niet om 
10 uur in Leiden zou zijn. Ik had namelijk nog 
niet ingepakt en was bang dat ik de motor of 
tent zou vergeten. Het weer zat enorm mee die 
vrijdag, het was prachtig en 21 graden en uiteindelijk 
vertrok ik om 12 uur. 
 
Met de motor over de snelweg was ik vanuit Rijswijk in anderhalf uur bij Nun-
speet waar ik boodschapjes kon doen voor het weekend. 
Na veel oponthoud was ik pas om 5 uur ter plaatse omdat ik van de overheid 
niet de bossen mocht doorkruisen wat ik na diverse pogingen dan ook heb 
opgegeven. Via Apeldoorn naar het dolfinarium en dan ergens halverwege lag 
Uddel, ik ben onderweg de kaart verloren wat voor mijn plaatsbepaling niet zo 
goed was. 
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Vier is beter!                                                   Door: Dolf Peeters 
 
Ongeveer althans. Om het uiterste uit mijn Ural blok te halen had ik twee extra 
gaten in de cilinderkoppen gekocht. Dat is niet duur. Heeft Sander van Bergen 
gedaan. Om het helemaal af te maken kwam daar de prijs van vier nieuwe 
bougies bij. Toen was de zaak op een oor na gevild. Alleen nog ff de elektriek 
aan elkaar knopen en rijden maar... 

 
Wat zoekwerk maakte duidelijk dat er voor een dubbele ontsteking – want 
daar gaat het over – natuurlijk twee dubbele bobines nodig zijn. Dat was dui-
delijk, maar de zaak begon al wat te wringen. Want schakel je die bobines in 
serie of parallel? Bij parallelle schakeling deelde je de weerstand van de spoe-
len herinnerde ik me. In serie staffelde je de weerstanden. En die uiteindelijke 
weerstand moest zo bij benadering hetzelfde zijn als die van de enkele bobine. 
Dacht ik zo. Een bevriende BMW specialist en dorpsgenoot – Theo Terwel 
(www&.nl) had weer een kennis die BMW tweekleppers naar vier bougies om-
bouwde. Ik kreeg het hele verhaal en verwierf zo de kennis dat de bobines in 
serie moesten. Toen kreeg ik een voorbeeld te zien. Op een dubbelontstoken 
R90S. Op de bobines waren de plussen en de minnen geschakeld. Dat was dus 
parallel… 
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Bij Joost Woesthoff, de wereldberoemde Japannersloper uit Brummen haalde 
ik twee Suzuki GSX bobines. Die hadden ervoor geleerd om elektronisch te zijn 
en werden op een esthetisch verantwoorde manier rechts onder de tank ge-
monteerd. Om het hele serie/ parallelverhaal voor te zijn schakelde ik de bobi-
nes op de manier waarop de draadjes het mooist voor het zicht lagen.... 
Lekker veel vonken! 
 
De roodste draad van de voeding aan het spul geknoopt en de kruk een paar 
keer rond laten gaan. VETTE VONKEN> op alle vier de bougies... Nou ja: op 
twee bougies VETTE VONKEN. Op de twee andere in elk geval vonken. Bougies 
in de gaten. Siliconen bougiedoppen er op geflupt... Starten, lopen... Mooi 
rond lopen. Hongerig happerig opnemen. Als een R69S in zijn beste tijd. “ 
BRAPPPP!!! “ Na een kilometertje begon de zak minder te doen. Maar twee 
bougies hielden de zaak nog aardig op gang.  
 
Thuis net gehaald en de zaak weer losgehaald. Twee bougies waren dood. De 
twee anderen leden aan een vreemde ziekte. Nadat de kruk een paar keer was 
rondgegaan bleven ze vonken. Ze gaven dan een soort vonkendouche van 
bijna twee seconden. Ik was gegaan voor meer vonken, maar had het geheel 
liever wat gestructureerder gezien dan in de losse stort. Onder de rechter cilin-
derkop lag een troosteloos plasje vonken... De Belgische elektronische ontste-
king werd door een passerende semi kenner voor dood verklaard. Ondanks het 
feit dat een rood lampje op de printplaat angstig knipperde. Gebaseerd op 
jarenlange ervaring is mijn insteek: verwijder rode lampjes indien ze gaan 
branden. Ze kondigen immers altijd ellende en malheur aan. Gewoon negeren 
dus. Maar de ontsteking was er niet minder dood om.  
 
Tegen beter weten in probeer je het dan altijd nog voor een laatste keer. De 
twee bougies plengden weer een vonkenregen. Op de Hercules haalde ik Joost 
Woesthoff nog net na sluitingstijd. Om alles Suzuki compatibel te houden 
kwam er zo op de valreep nog een elektronische ontstekingsdingest van een 
GSX 750 bij. Op Internet stonden  nog ergens bedradingschema’s van de hele 
GSX familie van indertijd. Ook voor een niet kenner was dat lijnenspel goed te 
interpreteren. “ Kijk, die gaan van de pulsgever naar blauw en groen en die 
andere vier zijn ook niet moeilijk” . Nadat alles op elkaar was aangesloten 
bleek er in de plannen niet in een voeding en een massa voor het ontstekings-
circuit voorzien te zijn. Terug naar boven, naar de computer. Met maximale 
vergroting en 100 % sharpener waren de kleurcodes in het scherm bijna lees-
baar. Voor de rest was het een kwestie van analyseren. De boordvoeding op 
zwart geel en een massa vanaf wit oranje. Klip en klaar dat er dan met contact 
erop vonken moesten zijn. Contact er op dus. En de krukas een paar keer.... 
Laat maar.  
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Fly & Drive van de HEMA? 
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Ural Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en Zijspanmotorfietsen   
 

Nu ook leverbaar : 
• Tweekleurige motoren 

• Motoren met Elektrische starter 
• Motoren met aangedreven zijspan 

 
Dnepr motoren met en zonder zijspan-aandrijving 

 
Tevens altijd diverse gebruikte motoren op Voorraad !!! 

 
Alle motorfietsen worden natuurlijk met kentekens geleverd 

 
Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor zo-
wel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat verkeert. 

 
Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad leverbaar 

Desgewenst gemonteerd. 
 

Ook voor al uw onderhoud ! 
Eigen Import  
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Roken is slecht! 
 
Uit de black box van de Suzuki donor klonken gezellige houtvuurgeluidjes en 
vanuit de kieren van dat op zich zo strak vormgegeven doosje stroopte een 
vette rook zich lui maar vastberaden naar buiten. Kameraad Ernie en ik hielden 
het voor gezien. We gingen de zaak analyseren met een monsterlijk glas whis-
ky in de bevende handen. Want eigelijk kan het niet moeilijk zijn. Alfa Romeo 
gebruikte in 1923 al dubbele ontstekingen. Maar daar zat natuurlijk geen elek-
tronica.... HO!! Geen elektronica! Natuurlijk. Elektronica is altijd de schuld van 
alles. Ongrijpbaar als een vrouwengeest.  
 
Punten zijn goed! Want begrijpelijk. Daarom heb ik nu net een puntengrond-
plaat dingest bij Gossie besteld. Die knoop ik dan in het vooronder en die moe-
ten een heel nest bobines gaan aansturen. Bij motordumphandelaar Gekra bij 
mij in Dieren haal ik dan gewoon vier 12 Volts bobines. Gerrit heeft nog 80 ton 
aan MZ spullen liggen. Daar zit ook 12V gedoe bij! Die bobines schakel ik dan 
eerst parallel en dan in serie. Weerstandstechnisch bezien.  Maar inmiddels 
heb ik ook een eenvoudig Doppelzuendungsschemaatje voor BMW tweekleps-
boxers want ik weet inmiddels dat je die befaamde platte ontstekingsmodules 
van BMW bij de automaterialenhandel de helft en op de sloop twee keer niks 
kosten... En waarom vier losse bobines in plaats van twee dubbele? Gewoon 
omdat ‘meer’ ‘mooier’ is. En bij Gekra toch lekker bijna niets blijft kosten.  
Koop ik ook meteen een paar meter bougiekabel. Want ik wil in september 
toch naar het Treffen komen. Verdorie!  (blijkbaar niet gelukt Dolf !!, Redactie) 

    Dolf 
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Diversen  
Planeta-3 Maintenance manual   50 9,00   11,50 
Planeta-3 Onderdelen    50 9,00   11,50 
Jupiter  Maintenance manual   50 9,00   11,50 
Jupiter  Onderdelen    50 9,00   11,50 
Planeta Sport operating instructions  27 5,75   6,75 
Planeta Sport onderdelen   98 9,00   11,50 
Voskhod Operating instructions  79 9,00   11,50 
Voskhod Onderdelen    90 9,00  11,50 
Chang Jiang  Onderdelen (=M72)   97 9,00  11,50 
Chang Jiang  Instruction manual   56 9,00  11,50 
IZH typ 49 Onderdelen     50  9,00   11,50 
Voskhod 3M  Onderdelen catalogus  72  9,00  11,50  
TulaTM35952 Service manual   65  8,00  10,25  
Planeta Sport Overhaul instructions   46  8,00  10,25  
 
De volgende artikelen zijn zonder porto  
T-shirt         6,75       11,50 
Sweaters        16,00       20,50 
Dnepr Pins       2,70       4,10  
Badge         2,25     3,40 
Sleutelhanger       3,40    4,55  
Jubileummok (aardewerk) met clublogo    3,40   5,75 
Jubileumbord (email)      3,40   5,75 
Jubileumzakmes: kurkentrekker, flesopener, bestek  5,75   9,00 
Sticker clublogo rond 8 cm geel op zwart    0,25   0,50 
Sticker clublogo rond 8 cm rood op wit    0,25   0,50 
 
LET OP, bij 4 stickers de vijfde kado. Bij het  
versturen van stickers worden de porto- 
kosten apart verrekend !! 
 
Verdere gegevens zoals  
kleur, maat etc. 
 

Bel Hans! 
 
 
 
 

UDCN 
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Clubwinkel 
 
Beheerder:   Hans Wakka  
Tel:    050-5413846  
Giro clubwinkel :  856302 t.n.v. J.B. Wakka- 
    UDCN  te Groningen 
 
Bestellingen:  
Vooraf contact opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld 
overmaken op de clubwinkel rekening. De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto 
in Euro (€), wijzigingen voorbehouden. 
 
Type  Soort Boek   Pag Leden  Niet-leden 
       Prijs  Prijs  
Dnepr  
K750  Onderdelen (Russisch) 89 9,00   11,50 
K650  Maintainance (Engels) 84 9,00   11,50 
MT9-10 Onderdelen   140 11,50   14,75 
MT9-10 Repair    120 10,25   12,50 
MT10/36 Onderdelen   120 10,25   12,50 
MT10/36 Operating manual  104 9,00   11,50 
MT10/36 Repair manual  116 10,25   12,50 
MT11  Operating manual  89 9,00   11,50 
MT16  Betriebsanleitung  107 9,00   11,50 
MT11-16  Onderdelen   80 9,00   11,50 
  Algemeen repair manual 117 10,25  12,50 
MB750  (K750. Leger+ sper)  
  onderdelen     115    9,00  11,50  
MT16   Operation manual   96  9,00  11,50  
 
Ural 
M72   Onderdelencatalogus  50  8,00   10,25 
M72  Bouwtekening A3  49 8,00   10,25 
M72  Betriebsanleitung  76 9,00   11,50 
M63  Service manual  119 11,50  14,75 
M63  Onderdelen   56 9,00   11,50 
M66  Service manual  120 11,50   14,75 
M62-67 Onderdelen   76 9,00   11,50 
M62-67 Repair manual  149 11,50   14,75 
IMZ-8.103 Onderdelen   115 11,50   14,75 
IMZ-8.123 Service manual  70 9,00   11,50 
IMZ-8.123 Repair manual  126 11,50  14,75 
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Agenda van de U.D.C.N. 2004/2005 
 
 
 
6 november  
 
Tweede onderdelenbeurs van de UDCN. Zie pag. 35 
 
18, 19 en 20 November 
 
Zandpadentoertocht 5e editie, Meer info in dit boekje op pag. 13 en 
14 
 
13, 14 en 15 januari 2006 
 
Wintertreffen in de Belgische Ardennen. Op de oude lokatie 
Auberge de la Gileppe, Rue de la Gileppe, Jalhay 
 
Voorjaarstreffen 2006 
 
Het treffen zal plaats vinden in de buurt van Dedemsvaart! 
Meer info in de komende Twins of Nieuwsbrief. 
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Onderdelen voor de  Chang Jiang 750 
    Ural M72 
    MW R71 
 
De Fietserij 
Diamantstraat 19 
1074 GA Amsterdam 
 
Tel /Fax : 020-6797282 
 
(Onderdelen halen ? , 
Graag eerst even bellen!!) 
 
Open:  maandag t/m donder
  dag 8.00 uur—18.00 uur 
  vrijdag 11.00 uur—18.00 uur 
  14.00—15.00 uur gesloten. 
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Wie zijn wij?                                                    Auteur: Huib Stiegelis 
 
Wij zijn een groep mensen die om verschillende redenen op Russische motoren 
rijden. Voor de één omdat deze motoren mooi of juist lelijk zijn. Voor de ander 
gaat het slechts om de centen (lage aanschaf en goedkope onderdelen). De 
één komt door weer en wind drijfnat aan op een treffen en een ander komt in 
een luxe camper aangereden. De één is directeur van een groot bedrijf, de 
ander ‘schept putjes’. Wat hebben wij met elkaar gemeen? Het enige wat wij 
met elkaar gemeen hebben is dat we op een Rus rijden en lid zijn van de UD-
CN, meer eigenlijk niet. 
 
Wat bind ons? Om op een Russische motor te kunnen rijden heb je ervaringen, 
tips en soms hulp van anderen nodig. Dit geld ook voor de uitwisseling van 
onderdelen al dan niet voor geld. Verder ook om echtscheidingen te voorko-
men is het goed om je verhaal en evt. je obsessie te delen met andere rijders 
in plaats van je partner (tenzij hij of zij ook geïnfecteerd is met het Russische 
motoren virus). 
Uiteraard is er ook de behoefte om te ontspannen en lol te hebben, vandaar 
dat de treffens vaak goed bezocht worden en er leuke kontakten zijn. Soms 
zijn deze vluchtig, soms zijn er vaste groepjes en/of vriendschappen. Dit alles 
kan binnen de UDCN, de gemoedelijke sfeer maakt dit mogelijk. De vaste kern 
van de UDCN kent elkaar best goed, alhoewel voor zover je iemand denkt te 
kennen. Een oude Chinese wijsgeer zei eens ‘een boom heeft meer wortels dan 
takken’. 
 
Wat gebeurt er als er een ‘verstoring’ in de groep komt, zoals door anderen 
dan de gebruikelijke bezoekers, nieuwe leden of verschuivingen binnen de 
groep. Volgens de groepsdynamica valt de groepsvorming te verdelen in fasen. 
In eerdere fasen praten leden van een groep over elkaar in plaats van tegen 
elkaar, ook zie je dat leden van een groep vooroordelen opwerpen naar ande-
ren. In latere fasen herstelt dit gedrag, door middel van tegen elkaar praten 
vervallen de vooroordelen. Met die wetenschap kun je een ‘short cut’ maken 
en trachten direct tegen elkaar te praten. Uiteindelijk zal dan blijken dat ieder 
het zelfde wil, namelijk: Blijven rijden op een Rus en een gezellig weekend 
hebben enz. 
De meeste onder ons zullen mogelijk denken dit is niet voor de UDCN van toe-
passing, het gaat altijd goed. Dit is ook zo, maar tijdens het laatste treffen 
stonden we erg dicht op elkaar en hier en daar ontstonden wat irritaties. Ge-
lukkig was dit ook werkelijk te wijten aan de krappe ruimte. 
 
Maar of er nu sprake is van een groot of klein bloemenveld, op een mooi bloe-
menveld groeien alle soorten bloemen en van mij mogen alle bloemen bloeien.  
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