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Contributie betalen via incasso 
 
De afgelopen paar jaren komt er een groeiend aantal vragen vanuit de leden 
of de contributie ook per incasso kan. Natuurlijk zien ook wij als U.D.C.N. de 
voordelen daarvan. Als lid hoef je maar één keer een handtekening te zetten 
en – tot wederopzegging – verloopt alles verder automatisch. 
 
Er is wat informatie ingewonnen en ook voor de U.D.C.N. als club biedt het al 
vanaf 10 leden die per incasso betalen voordelen. Natuurlijk geeft het met 
name minder administratie, maar ook financieel biedt het voordeel t.o.v. het 
jaarlijks versturen van facturen. Als gebruiker van een automatische incasso is 
het ten allen tijde mogelijk om uw automatische incasso te stoppen of het 
bedrag te laten storneren. 
Bij de facturen die we dit jaar nog wel aan iedereen versturen, zult u derhalve 
ook een incassoformulier aantreffen.  In de bijgaande brief zullen verder alle 
voordelen voor u en de club nogmaals uiteen worden gezet.  
U kunt daarna zélf kiezen of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. 
Natuurlijk zien wij het liefst uw medewerking aan dit betalingssysteem. 

Met vriendelijke groet,  Sandra Korpershoek 

     Penningmeester U.D.C.N. 
 
 
 



Van de voorzitter 
 
Hierbij alweer het zomernummer van de U.D.C.N., de tijd gaat soms snel, zo 
lijkt het. Het laatste treffen is al weer een week of zes geleden, toch lijkt het zo 
kort geleden. Dit neemt niet weg dat het volgende treffen voor mij al snel mag 
komen, nog een paar weekjes geduld hebben en het is weer zover. 
 
Het voorjaarstreffen was een groot succes te noemen, dit mede door de goede 
voorbereiding en zorg van Art en Wienand. Het was wel een ‘fris’ weekend 
door de straffe wind die de meeste onder ons bijtijds naar bed blies. Ik ben 
dan ook nooit eerder zo vroeg naar bed gegaan tijdens een treffen. De toerrit 
was verassend, dit deel van Zeeland is qua landschap erg gevarieerd en dit 
gold ook voor de toerrit, soms pittige off the road stukken, maar ook speelse 
Dijk/duin partijen. Onze motoren lijken er voor gemaakt. Verder in de twin 
staat een uitgebreid verslag van dit treffen. 
 
Het zomertreffen zal wederom een geslaagd weekend worden, het wordt een 
‘herhaling’ van een eerder weekend in Giethoorn. Ik kan me de toerrit nog 
herinneren, ik was zonder motor en zat in het bakkie van Cees. Het was een 
fantastische mooie rit en ik verheug me erop om deze nu zelf te gaan rijden. Ik 
kan dan ook ieder van harte dit weekend aanbevelen en hoop velen van jullie 
daar te treffen. Uiteraard ook in deze twin het verslag van de algemene 
ledenvergadering, altijd interessant voor de betrokken UDCN leden. Zoals vorig 
jaar al besproken tijdens de ALV is een aansprakelijkheidsverzekering voor een 
motorclub geen luxe meer. Nu is  e.e.a. geconcretiseerd en tijdens de 
afgelopen ALV is er door de vergadering besloten om zo’n verzekering af te 
sluiten. 
 
Als laatste wens ik jullie veel rij en sleutel plezier toe de komende zomer en 
nogmaals, ik hoop velen van jullie in Giethoorn te treffen. 
s 
 

Huib Stiegelis 
 
 

                     

 "VLIETLANDERIT" 
 
 
 

   Inschrijfformulier voor deelname aan de GVT “Vlietlande” motordag. 
 
Naam: _________________________________________________________ 
 
Adres: _________________________________________________________ 
 
Postcode: _______________ Woonplaats:_____________________________  
 
(mobiel) Telefoonnr: ______________________________________________ 
 
E-mailadres: ____________________________________________________ 
 
Ik ben in bezit van motorfiets/zijspan/trike/auto* 
Ik kan _____ passagiers meenemen. 
Ik heb _____ helm(en) voor de passagier(s).  
De helm(en)maat is (zijn): ______ 
 
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Retourneren aan: 
 
A. Kouwenhoven     Sandra Korpershoek 
Klaverweide 278   OF  Trompstraat 40 
2272CA  Voorburg     2315TA  Leiden 
harleighmxtuur@yahoo.com    rkorpershoek@scarlet.nl 



 
 

U.D.C.N. 
“VLIETLANDERIT” 

 
 
 
 
 
Beste motorrijders, 

 
Deze vooraankondiging is bedoeld om alvast kennis te geven dat ook dit jaar 
wederom een dag vrijgemaakt kan worden om onze vrienden en vriendinnen 
van het GVT “Vlietlande” een gezellige, onvergetelijke dag te bezorgen. Dit jaar 
is er weer politiebegeleiding en begeleiding van het MBT. 
 
Gebleken is dat de bewoners van GVT “Vlietlande” fysiek steeds moeilijker 
achterop een motor kunnen meerijden. Heeft U dus een zijspan of kent U 
mensen die een zijspan hebben dan worden die speciaal verzocht deel te 
nemen. 
 
De organisatoren hebben weer niet stil gezeten. Er is wederom een mooie 
route uitgestippeld door regio Hollands Midden, waarin – op speciaal verzoek – 
ook wat bekende wegen zijn opgenomen. De rit begint dit jaar vroeg. Om 
10.30 uur rijden wij naar het Valkenburgse Meer nabij Leiden. Bij 
Smalspoormuseum Valkenburgse Meer kunnen de bewoners en 
geïnteresseerden een rit met een stoomtreintje maken. Hier wordt ook 
geluncht en kunnen de bewoners uitrusten en eventuele medicatie nemen. Na 
de stoomtrein, om 13.30 uur, begint de grote Vlietlanderit. Terug in 
Voorschoten wacht iedere motorrijder weer een warm onthaal. Ook dit jaar 
zorgt GVT “Vlietlande” weer voor heerlijke broodjes, koffie en thee.  
 
Als het regent te Voorschoten bij aanvang van de “Vlietlanderit” dan gaat de rit 
verkort naar de pauze- locatie. Als het regent op de pauze locatie dan wordt er 
een korte route teruggereden naar Voorschoten. Onder leiding van het GVT 
worden er spelletjes binnenshuis gedaan. 
 
Nog even dit: vorig jaar is een goed begin gemaakt met het actualiseren van 
de adressenlijst. Toch is het niet ondenkbaar dat verschillende adressen en 
telefoonnummers niet (meer) kloppen. Bovendien zijn er een aantal rijders 
bijgekomen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van internet. Om de 
lijst weer compleet te maken, willen we aan iedereen vragen om onderstaand 
strookje in te vullen en dit naar Arthur Kouwenhoven of Sandra Korpershoek te 
sturen of mailen.  
 
 
Rest ons verder nog om iedereen een plezierige, zonnige dag toe te wensen en 
  

Noteer alvast in je agenda 
 

Zaterdag 1 september 2007 is er weer een: 
 

                       

Van de redactie 
 
De tweede twin van het jaar ligt al weer voor je klaar. Wederom een volle twin 
met interessante reisverhalen, technische tippen en trucken en pechverhaaltjes 
van ondergetekende. Helaas, mijn oerbetrouwbare Russische dame Olga heeft 
het op het voorjaarstreffen begeven. Ik had van Ard en Wienand al eens 
gehoord over de beruchte Zeeuwse Bermudadriehoek maar dat die zich 
inmiddels ook tot Middelburg had uitgestrekt was mij niet bekend.  
Ik ben bang dat het toch een gebrek aan aandacht is geweest want ik heb het  
weekeinde wel aan andere motoren zitten prutsen, maar mijn eigen fiets heb 
ik met rust gelaten. Ach ja, vrouwen zijn soms een beetje prikkelbaar.  
Het was meteen een mooi moment om alles weer eens op orde te krijgen en 
wat nieuwe spulletjes links en rechts in de motor te stoppen. Aangezien er ook 
nog wat andere klusjes op autogebied tussenkwamen en Dorine geopereerd 
moest worden aan haar oog heeft e.e.a. wat meer tijd in beslag genomen dan 
verwacht . Gelukkig was Dunja, de M72 zijklepper in prima staat en heb ik zo 
tussendoor toch nog van wat leuke kilometers op een Rus kunnen genieten. Ik 
weet echter wel bijna zeker dat het zomertreffen gewoon op de Dnepr gedaan 
zal gaan worden.  
Misschien zit ik dan nog midden in de inrijperiode maar dat zal de tijd leren. 
Tot dat moment zal de voortgang af en toe op ons forum getoond worden. 
 
Ik (Jos) heb nog geen tijd gehad om het door Ruud gereviseerde blokje in mijn 
frame te hangen. Wel heb ik na Zeeland nog meegedaan aan de Baarnse  
Motorrun. Een run voor verstandelijk gehandicapten met wel een span of 80. 
Het is er altijd heel gezellig en uitstekend verzorgd. Ik zie er ook altijd een 
hoop Russenrijders. Kom volgend jaar ook eens langs! Je doet de bewoners er 
een heel groot plezier mee. 
 

Wij hopen jullie in Giethoorn te zien. 
Hopelijk voor Benno dit keer zonder 
brokken. 
 
Groet, 
 
 

  Benno en Jos 
 
 



De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
 
Het is Boris opgevallen dat op steeds 
meer treffens men zelf zijn eten 
bereidt.Ondanks zijn marxistische 
achtergrond springt hij graag in dit gat, 
met een recept dat hij onlangs op een 
treffen heeft zien bereiden. (beter goed 
gepikt dan slecht bedacht) zullen we 
maar zeggen. 
 
“Kwedammer spaghetti” 
 
Wat heb je nodig: 
 
Spaghetti; boter; geruid gehakt; grote ui; een rode, gele en groene paprika; 
bolletje knoflook; zakje geraspte kaas en pot spaghettisaus. 
 
Bereiding: 
 
Boter in (grote) pan verhitten. De gesneden paprika’s, ui en knoflook hierin 
goed fruiten. Gehakt erdoor mengen en alles doorbakken. De pot 
spaghettisaus toevoegen en er doorheen roeren en heet stoken. De spaghetti 
koken en laten uitlekken. Giet hierna de saus er overheen. Roer het geheel 
goed door. Op bord scheppen en besrooien met geraspte kaas. 
 
Tip: pomp je kooktoestel niet te hard op i.v.m. ontploffingsgevaar! 
 
O ja, en doe als Boris, drink er ijskoude rode diesel bij, en zeg: 
 

    Santatum!  
(hangt tie niet dan statu’m). 

   
 

     
     
 “Vkoussno”!! 

                     

 

Benno 
 
 
 



lengteas. De restanten van het blok hebben we uit elkaar gehaald en de 
schade geïnventariseerd. Eigenlijk valt het allemaal wel mee. 1 zuiger en 
cilinder te vervangen, 1 drijfstang die dermate slecht is dat vervanging slimmer 
is en ook een inlaatklep is behoorlijk van slag (krom) en moet worden 
vervangen. De krukas en lagers zien er allemaal eigenlijk nog goed uit.  
 
Mark is al jaren bezig zijn Russen te verbeteren en enkele van die modificaties 
gaan we ook doorvoeren op Olga. Op het bigend van de drijfstangen wordt 
een klein gaatje geboord om de zuigerbodems te koelen met een straaltje olie. 
Verder worden de drijfstangen gericht en uitgewogen tov elkaar. Natuurlijk de 
zuigers en pistonpennen ook. De oliepomp wordt een beetje opgevoerd en 
aangepast om meer druk te leveren aan het systeem en er zijn vier gaatjes 
geboord aan de zijkant van het blok in de kanalen van de nokvolgers. Op die 
manier moet er meer olie in de koppen terecht komen ter smering.  
 
Behalve dat waren er toch nog wel wat meer zaken die aandacht behoefden. 
Mijn koppelingsplaten waren behoorlijk ingeslagen evenals de geleidepennen 
dus dat moet ik even aanpakken. De oude ingeslagen pennen er uitgeperst en 
daarna vervangen door nieuwe pennen was een kleine klus (dankzij een pers) 
en wat schuiven die koppelingsplaten nu soepel en strak op en neer. Weer een 
kletter minder denk ik. 
 
Verder nu we toch bezig zijn krijgt Olga verse zuigers, veren en cilinders en 
pakken we de koppen even aan. Eventjes opslijpen van de kleppen kan nooit 
kwaad, kan ik meteen eens kijken hoe alles er aan toe is. De metaaldeeltjes 
van de zuiger kwamen zelfs tussen de kleppen uit. Gelukkig is aluminium zacht 
en zijn de klepzittingen niet ingeslagen maar een slijprondje was inderdaad 
geen overbodige luxe. De zuigers heb ik samen met de pistonpennen op 
gewicht gebracht door een klein stukje van de zwaarste zuiger af te slijpen aan 
de onderkant.  
 
Omdat ik ook al enige tijd tandwielen had liggen om een versnellingsbak aan 
te passen met een langere 3 en 4 was dat nu ook het goede moment om aan 
te pakken. Bij het voor de eerste keer in elkaar zetten kwam ik er ineens 
achter dat de primaire as van een Dnepr twee uitvoeringen kent, een 9 en een 
10-tands uitvoering voor de 1. Natuurlijk had ik eerst de verkeerde as gebruikt 
zodat ik alles er weer af kon persen. Door mijn eigen stommiteit sloopte ik 
meteen het tandwiel van de drie bij het afpersen van de tandwielen dus het 
wordt alleen een langere vier in deze versie. Er zit ergens een spietje tussen 
waar een normaal tandwiel niet zomaar overheen kan schuiven zonder kapot 
te gaan weet ik nu.  
 
Benieuwd wat voor verbeteringen dit zal gaan  
opleveren, alle bekende rammeltjes en klonkjes  
zijn nu eigenlijk in een keer aangepakt. 
 
Ik hoop dat ik mijn eigen meisje nog herken 
straks. Je hoort het snel van me. Hopelijk is alles 
weer ingelopen voor het  
zomertreffen  
 
Groet, 

                       

 
MAAK UW RUSSISCHE MOTOR BETROUWBAAR MET … 

 
 Elektronische ontstekingen voor alle Russische boxers, 

ook voor zijkleppers en nieuwe 750 Urals. 
 De 12 V dynamoregelaar: voor ombouw van 6 V dynamo’s  

naar 12 V dynamo’s. 
 Gesmede zuigers voor Dnepr, Ural 650, Ural 750, 

Zijkleppers (M72, K750, …).  Overmaten beschikbaar. 
Topkwaliteit 

 
mark.van.noyen@belgacom.net 

 
of bellen/faxen op 0032(0)15/52.02.48 (tussen 19h en 22h) 

Verzending van onderdelen mogelijk. 

mailto:mark.van.noyen@belgacom.net


Mijn eerste treffen!      Door: Emil bilars 
 
Op de dag van mijn verjaardag, ik werd toen 24-jaren jong, zou ik samen met 
mijn vader naar het UDCN watjestreffen in Huizen gaan. Mijn enige ervaring 
met een treffen was een aantal jaar geleden in Spaarnwoude, waar ik ‘s 
avonds even een uurtje bij mijn ouders langs was gegaan.  
Normaliter gaat mijn moeder altijd mee naar de treffens maar ze prefereert 
toch liever een zonnetje en haar eigen tentje, vandaar dat ik dit weekend 
bakkenist mocht zijn. Ik ging mee omdat ik het ten eerste wel leuk vind om in 
of op een zijspanapparaat te zitten en ten tweede omdat ik de gezichten bij de 
namen, die hier thuis wel eens over tafel rollen, wilden zien.   
Om kwart voor elf op de vrijdag ging onze deurbel en stond Robert Kalf voor 
de deur. Samen met hem hebben we de trip naar Huizen gemaakt. We zijn via 
een lange, maar mooie omweg naar Huizen gereden. Onderweg reden we door 
polders die ik nog nooit had gezien, terwijl ze hemelsbreed binnen 20 kilometer 
van ons huis liggen! Zo zie je nog eens wat, waar je normaliter op de snelweg 
geen erg hebt in het landschap. Gelukkig was het bijna de hele rit droog, 
alleen toen we langs de Naardervesting reden begon het te regenen.  
Onderweg hadden we weer even last van het motorblok; hij begon op één 
cilinder te lopen. Enfin, m’n pa even lekker benzine opzuigen tot er weer 
genoeg toevoer ontstond naar de weigerende cilinder. Kabeltje terug en 
warempel, de rus deed het weer op twee poten! 
We kwamen om ongeveer drie uur de camping oprijden. Ik moet zeggen dat ik 
de accommodatie er bovenverwachting uit vond zien, met wat fantasie net een 
soort westerndorpje! 
 Samen met mijn vader en Robert zijn we in huisje zeven neergeploft. Na een 

klein uurtje praten zijn we op de rus naar Huizen gereden voor onder andere 
wat gele limonade met wit schuimrandje. Die hebben we ook gelijk  maar 
opengetrokken terug op de camping, ik was immers jarig ;). Door een 
misverstandje dachten wij dat we zelf voor ons avondeten moesten zorgen, 

                     

op was de boodschap, verder heb ik de toerrit dus ontspannen kunnen volgen 
in de zijspanbak van Wienand. ’s Avonds hebben we het span opgehaald wat al 
een avontuur op zich was. Van Gerrit mocht ik zijn auto en aanhanger lenen 
om het geheel op te halen. Kees reed mee want die wist ook wel waar het 
was. Samen zijn we in het halfdonker tot donker naar Middelburg gereden om 
het span op de aanhanger te zetten en af te leveren in Kwadendamme. 
Inmiddels had ik een telefoontje gepleegd met mijn vaste avonturenpartner 
Mario van Yo-parts (mijn land en rangerover werkzaamheden komen af en toe 
van pas) en zondagmiddag hebben we het span thuis in de garage gedumpt. 
 
In het weekeinde daarop kon ik eindelijk  beginnen met het uit elkaar halen 
van de motor. Op zich is dat geen probleem. Omdat ik een verdiepte carterpan 
heb moest die er eerst onderuit. Daar was verrassing 1 al, heel de carterpan 
ligt vol met brokken metaal. Oeps, het zal dus toch niet zo’n kleine reparatie 
gaan worden, minimaal 1 zuiger aan gort zo te zien. Toen het blok even later 
op de werkbank lag kon het feest beginnen. Het blok draaide inmiddels wel 
weer rond, links enigszins compressie, rechts niets. Rechts was dus het eerste 
aan de beurt. Toen de kop loskwam leek alles nog redelijk normaal. Toen ik 
echter de cilinder wegtrok bleef de zuiger gewoon zitten. Iets later blijkt alleen 
de ziel van de zuiger eigenlijk nog over te zijn. De pistonpen is doormidden 
gebroken en alle restjes van de zuiger zitten door het gehele blok verspreid. 
 
 
 
Links ziet alles er redelijk normaal uit. Zelfs de krukas voelt niet slecht evenals 
de drijfstangen.  Afgelopen wintertreffen had ik met Mark van Noyen al eens 
over de verbeteringen aan de Dnepr motorblokken gepraat waar hij driftig mee 
experimenteert. Hij had me toen ook al eens gezegd dat ik maar eens af moest 
komen als ik zin had. Dit leek me het perfecte moment hiervoor. Zo gezegd en 
gedaan en de afspraak met Mark was zo geregeld. Auto volgeladen met 
blokonderdelen ben ik toen onderweg gegaan naar Rijmenam in België waar 
Mark woont. Samen met Mark heb ik de schade nog een keer in ogenschouw 
genomen. Hij dacht ook dat de pistonpen in eerste instantie de boosdoener 
was. Deze was behalve dwars doormidden gebroken ook al ingescheurd over 

de 



En toen was het boem !!              door: Benno van Ham 
 
Er was eens, tenminste zo beginnen alle sprookjes toch, een oerbetrouwbare 
Russische motor met zijspan genaamd Olga. Het was in die tijd van het jaar 
dat de motorkriebels weer toe gaan slaan en het weer bevorderde dat 
behoorlijk. Toen er dan ook in den lande een groots evenement werd 
aangekondigd in Zeeland kon de berijder zich niet bedwingen en werd de 
klaroen geblazen. De volledige strijdmacht van Brabant verzamelde zich voor 
de oproep, strijdrossen werden van stal gehaald en opgezadeld,  
Aanhangwagens werden vol ravitaillering gestouwd en  aangekoppeld, 
zijspannen vol met nog meer levensmiddelen, overlevingsmiddelen, parasols, 
drank en tenten geladen en de stoet kon op gang. Vanuit het opkomende 
zonlicht komende werd de kruistocht naar Zeeland aangevangen. 
 
Nou, iets eenvoudiger was het allemaal wel natuurlijk.. Op voorhand had ik 
met Lex al eens een losse afspraak gemaakt om samen op te rijden naar 
Kwadendamme en op vrijdagochtend was de eerste koffiestop in Etten-Leur 
een feit. Samen met de Dneprs zijn we rustig op pad gegaan naar 
Kwadendamme. Dankzij onze fantastische navigatietalenten hadden we een 
mooie rit naar Kwadendamme waarbij we tussendoor ook nog even België 
hebben aangedaan. Na een paar uurtjes waren we op locatie waar we goed 
ontvangen werden door de organisatie. Over het treffen zal ik verder kort 

blijven omdat dit verder in de Twin al uitvoerig behandeld wordt, laten we 
volstaan met het feit dat het voor Olga niet zo best afliep op de toerrit.  
 
Terwijl we rustig in Middelburg reden, tegen het einde van de toerrit, hoorde ik 
ineens een klein tingeltje in het blok bij hogere toerentallen. Vreemd maar nog 
niet zo verontrustend dacht ik toen maar helaas. Tweehonderd meter verder 
was het ineens gebeurd met het blok. Een klap, een hoop herrie en een 
vaststaand achterwiel waren de boodschap. Snel de koppeling in en uitrollen 
naar de kant. Ik wist eigenlijk meteen wel dat het over was met de motor op 
dat moment. Motorblok zat kuis vast en zelfs aantrappen lukte op dat moment 
niet meer, dat zal minimaal een zuigertje of krukas gekost hebben denk ik nog. 
Wienand die achteraan reed stopte netjes achter me en samen hebben we het 
span toen op de stoep aan de overkant geparkeerd. Halen we vanavond wel 

                       

iets dat m’n vader al erg vreemd vond. Komen we daar in het algemene hok 
aan met ons blikje knakworst en broodjes……staan er patatten en frikadellen! 
Omdat we het zonde vonden om de worstjes onberoerd te laten hebben deze 
ook maar gegeten, al kon ik het niet laten om de laatste aanwezige frikadel 
soldaat te maken. Daarna zijn vaders en ik gelijk door gegaan om onze 
heinekenspoiler wat beter in vorm te krijgen. Tijdens deze avond heb ik me 
wat op de oppervlakte gehouden, maar mooi geluisterd naar “sterke” en 
andere verhalen. Vooral de verhalen van Roel over zijn barre toch vanuit China 
naar Nederland op de Chang wekte m’n interesse. Zo iets zou er voor mij nooit 
inzitten omdat onze lieve heer bij mijn geboorte mijn rechterhand heeft 
verwisseld met de linkerhand van een ander en aan sleutelen ontkom je niet 
op zo’n tocht.  
Omdat we het “koffiemoment” na het eten hebben gemist, dachten we ‘s 
avonds om 10 uur, dat het minstens half één was! Enfin vaders ging om half 
elf te bed en zoon lief een half uur later. Toen ik om half één naar de WC ging, 
raakte ik buiten bij het kampvuur in gesprek met onder andere Huib en Jos, 
naja… maar weer even een blikje opengetrokken en toen om één echt te bed. 
De bedjes lagen trouwens erg lekker, al vind ik dat al snel hoor, als het moet 
slaap ik ook op straat;). 
Om negen uur zaterdag ochtend schrok ik wakker, hoe laat is het eigenlijk?? 
Donders al zo laat? Enfin, bedje uit, kijken of vaders de nacht had overleeft, 
Robert goede morgen toewensen en een shagie tollen. Anders dan bij andere 
treffens was er deze keer ook een ontbijt geregeld. Nu ben ik niet zo’n eter in 
de ochtend, maar een lekker eitje kan ik altijd goed waarderen, en zeker de 
verse koffie die ook klaarstond!. Luijt vroeg na het ontbijt de aandacht en had 
de mededeling dat de toertocht om half twaalf zou aanvangen en dat er via 
het alom bekende follow-up systeem gereden zou worden.  
 



Die toertocht had ik de hele week al zin! Ik had namelijk nog nooit met zo’n 
hele stoet zijspannen gereden en ook hoopte ik, en zeker m’n pa, op een paar 
zandpaadjes. Gelukkig dacht Luijt er volgens mij net zo over, want gelijk de 
camping af gingen we het onverharde te gemoed! Ook voor de voor ons 
rijdende Robert moet dit een verademing zijn geweest, aangezien hij er een 
sport van maakt om met het bakwiel maar door zoveel mogelijk (modder)
plassen te rijden. Nadat we Huizen waren uitgereden en voor een stoplicht 
stonden bleek dat een zeer aanzienlijk deel van de stoet nog niet 
aankwam…….was zou er gebeurd zijn….want het duurde geen minuutje maar 
wel tien minuten voordat we nieuws kregen, zelfs Bandit begon bezorgd te 
kijken vanuit het bakkie van Edward!  
 
Wat bleek? Mz-rijder Sjaak had een lekke band gekregen, enfin gelukkig geen 
ernstige dingen! De reparatie van de band ging relatief zo snel dat Sjaak na 
het treffen een stuk gereedschap kwijt was. Goede kans dat deze op de plak 
des onheil is achtergelaten?! 
 
Na een halfuur oponthoud konden we verder met de toertocht, al stopte we na 
twintig minuten weer voor een voorbedachte tankstop. Ik moest zelf 
persoonlijk na het bekijken van mijn geschoten foto’s lachen om de oude 
russen en toebehoren op straat en de “chique” Audi-dealer op de achtergrond.  
Nu zou ik best wel eens in zo’n Audi A4 willen blazen, maar mijn voorkeur zou 
toch uitgaan naar het woestere werk dat zich op de stoep voor de dealer 
bevond.  Na deze tankstop zijn we weer doorgereden en al vrij snel kwam het 

tweede stukje zandpad! Dit begon er meer op te lijken! Lekker met de 
driewieler al glibberend door jakkeren, de spetters om je oren vliegend, 
helemaal in de zijspanbak! Ik heb mijn paparazzi activiteiten op dit pad  ook 
maar even gestaakt, omdat ik mijn camera na dit treffen ook nog wel wilde 
gebruiken. 
 
Hulde ook voor onze oude rus die lekker met blokkerende wielen de heuvels af 

                     

   Bijpraten, zelf eten verzorgen 
   Avond, fikkie stoken, koffie en dergelijke drinken 
Zaterdag:  Gezamenlijk ontbijt, museumbezoek op terrein 
   13.00 start rondrit door omgeving 
   18.00 BBQ uitlopend op koffie, borrel etc 
Zondag:  Gezamenlijk ontbijt, afscheid nemen, vertrek 
 
Kosten :  All in  € 37,50 
   Per onderdeel:   
   Overnachting  pppn    €   5,00 
   Ontbijt  pppn €   7,50 
   BBQ  pp €  12,50 
 
Opgeven bij:  Jos van der Haar 
   038-3854298 of mobiel 
   06-20205110 
   josvanderhaar@gmail.com 
 
   I.v.m. bestellingen van het eten uiterlijk 12 juli opgeven  
   bij bovenstaand adres 
 



Zomertreffen U.D.C.N. 2007  
20,21 en 22 juli, Giethoorn 
 
Locatie:  Dwarsgracht, Giethoorn 
 
Adres:  Histomobil 
  Cornelisgracht 42 
  8355 CH Giethoorn   
  (0521) 361498 
 
Route:  A32 ri Giethoorn, N334 volgen langs kanaal, afslag dwarsgracht 
  Kanaal oversteken, na ca 2 km, vóór bruggetje rechts. 
  Einde weg is Histomobil.  
  Aan het einde van het  pad links is kampeergelegenheid. 
Programma: 
 
Vrijdag:  vrijdagmiddag in de loop van de middag 
   Tent opzetten, camper parkeren…. 

                     

gleed. Wel vond ik het jammer dat m’n pa nog steeds de bakopening niet wat 
groter heeft gemaakt, zodat ik op zo’n pad eens echt kan bakkenisten en mee 
helpen het apparaat uit de sporen te zeulen (al vraag ik me af of dit erg veel 
helpt bij een zware rus…) 
 
Hierna kwamen we op een route die wij op de heenreis (en later ook terugreis) 
al hadden gezien, desalniettemin blijft het fraai om door Muiden en Naarden te 
rammelen met een stoet Russen en aanverwante artikelen. Na even te zijn 
gestopt bij de Naardervesting zijn we doorgereden naar de “excursie”. Deze 
was bij een waterzuiveringsinstallatie en het was interessant om te horen hoe 
het één of ander nou in z’n werk ging. Ook onze gids paste leuk bij de groep, 
al moet hij de volgende keer niet meer zulke vervelende dingen zeggen over 
motoren met zijspan;) 

 
Na het uitje zijn we bijna linea recta terug naar de camping gegaan omdat 
daar weer iets lekkers zo komen te staan. Gelukkig konden we onderweg nog 
wel even stoppen om de nodige pilsjes in blik bij te vullen bij aankomst op de 
camping. Pas op het laatste stuk van de tocht begon het te regenen terwijl de 
voorspellingen er veel slechter uitzagen. Hulde in deze dan ook voor Pluvius  
die speciaal voor ons de ochtend en het grote deel van de middag vrij had 
genomen.  Het lekkers op de camping bleek een heerlijke warme Chinese hap 
te zijn! Echt erg lekker. Vooral die balletjes in de rode saus. Die saus was 
trouwens tamelijk pittig, ik dacht in eerste instantie  dat hij zoet was, gelukkig 
hadden we weer voldoende geel vocht om de brandende tong te blussen.   
 
Na het eten hebben we nog even een bakkie koffie gedaan voor ons huisje 
waarna we eigenlijk de hele avond binnen in het algemene hok hebben 
gezeten, pratend met alles en iedereen. Ik persoonlijk deed het licht uit om 

 



half één. 
 
De volgende ochtend bleek huisje zeven wederom de laatste te zijn met 
opstaan, ook lagen er nu geen drie maar vier mensen in ons hokje, daar Sjaak 
met de MZ zich bij ons had vervoegd. 
Enfin, deze ochtend was ik te lui om ook maar iets van uiterlijke verzorging te 
ondernemen, met het gegeven dat we ’s middags toch  weer thuis zouden 
moeten zijn. Na wederom een heerlijk ontbijt met bijna belangrijker (?!), erg 
lekkere koffie, hebben Vaders, Robert en ik de spullen gepakt en ons klaar 
gemaakt voor vertrek.  
 
Ons plan was wederom om via allerlei dijkjes en onbekende polders terug te 
rijden, alleen begon het onderweg zo hard te regenen dat we na overleg maar 
hebben besloten om vanaf Weesp over de N-weg naar huis te rijden. Dat was 
maar goed ook, want voor mijn gevoel zat er een ijslolly in de bak. Menig 
automobilist keek ook vreemd op van twee zijspannen in de stromende regen. 
Ook trokken de bewegingen van ondergetekende tamelijk veel aandacht om 

dat ik van alles probeerde om maar een beetje warm te blijven. Gelukkig 
verliep de rit vrij snel en waren we net na éénen thuis. 
 
Ik wil bij deze dan ook iedereen bedanken voor de gezelligheid die ik dit 
weekend heb ervaren! Speciale dank uiteraard naar het organisatie comité in 
deze, alles was perfect geregeld! (zelfs een warme douche, waarvoor hulde!)  
Ik zou best nog wel een keer meewillen op een treffen, maar op de één of 
andere manier wordt dit altijd georganiseerd als ik niet kan door mijn 
activiteiten als auto- motorsport fotograaf. Ook zou ik dan mijn moeder uit het 
bakje moeten kieperen en ik weet niet of dat gewaardeerd zou worden, het 

                     

De vraag komt in mij op of je dit ook op een Rus had kunnen doen! 
Waarschijnlijk niet! Als ik echter het verslag van Roel lees die van China over 
de Karakoram Highway naar Pakistan is gereden (en daarna door naar 
Nederland) op een Chang, moet het toch mogelijk zijn. Toch heb ik er tijdens 
deze vakantie een liefde bij gekregen… . Een Enfield erbij voor de leut? 



hangen. Jack komt hem te hulp en trekt hem aan het zadel terug de weg op! 
Pffffffff.  Beneden gekomen maken we een omweg via het zoutmeer van Tsho 
Kar. Een prachtige plek op een hoogvlakte, waar ik in een half uur alle 
jaargetijden heb zien langskomen. Regen, zon, sneeuw, wind, warmte en kou. 
Bij het zoutmeer slapen we weer in tenten. Het ontbreekt ons aan niets. In de 
tenten staan bedden met warme dekens, die we die nacht zeker nodig hadden. 
De volgende ochtend vertrekken we weer over de bekende weg richting 

Sarchu. Even voorbij Pang moeten we de volle rivier weer oversteken. Dit keer 
kunnen we er met zij allen doorheen. Tegen de avond komen we in Jispa aan. 
Dan volgt de laatste dag op de Enfields. De laatste ruk naar Manali over de 
hele mooie Rohtang La. Hopelijk blijft het vandaag droog. Die dag is het echter 
onafhankelijkheidsdag. De hele bevolking is op pad; lopend, in bussen, auto’s, 
vrachtauto’s, fietsend, op brommers of motoren.  
Veel Indiërs besluiten om met hun gezinnen de Rohtang La op te rijden, om 
bovenop de top te feesten en te picknicken. Omhoog gaat nog vanaf deze 
kant. De weg is goed en het is mooi weer. Naarmate we dichter bij de top 
komen wordt het drukker en is de weersituatie hetzelfde als anderhalve week 
geleden. Het regent dus weer pijpenstelen. De weg is nog slechter dan toen en 
nog gevaarlijker door het vele personenverkeer dat de berg op en af wil. Er 
staan file’s van hier tot Tokio. Wij kunnen met onze motoren tussen het 
verkeer doorwringen, maar soms worden we zelf rechts, maar ook links 
ingehaald. Als verzopen katten komen we allemaal beneden aan. Na een kopje 
Chai vervolgen wij onze weg. Op een ‘natte’ brug komt ook Sil, op de valreep 
van onze trip, nog ten val. Hij staat echter weer op en ook zijn motor heeft 
geen schade opgelopen. Manali komt in zicht en voor we het weten rijden we 
de motoren de garage in. In dit leuke stadje blijven we nog anderhalve dag om 
tegen de avond met de nachtbus naar Dehli te vertrekken. Dat was het dan! 
Wat een prachtig reis is dit geweest. De kosten meer dan waard. 
 

                     

antwoord laat zich wel raden……… 
 
Nogmaals bedankt voor de gastvrije ontvangst op zo’n eerste weekend en tot 
ziens! 
 

Emil Bilars  
 
 



Het dicht krijgen van een cardanhuis 
 
Het gaat hier om cardanhuizen van niet-zijspan-aangedreven Ural’s of Dnepr’s. 
Deze cardans hebben nog wel eens de nare gewoonte om meer olie er uit te 
gooien dan goed voor ze is. Nu hebben we daar wat op bedacht … 
 
Om de rare flap te vervangen die tegen het huis wordt geschroefd met behulp 
van het plaatje aluminium, hoef je alleen het huis maar een klein beetje uit te 
draaien tot 60 mm. Dan past er een gewone keerring in met de afmetingen 
45x60x7. Deze keerring kan wat meer speling opvangen van het naaldlager in 
het cardanhuis. 
  sparing in de behuizing  met diameter 60 mm 
 
Ook wil het vaak zo zijn - is mijn ervaring - dat het langs de pasbus eruit komt 

in de meenemer. Daar kan je ook wat aan doen door de meenemer uit te 
draaien tot 32 mm, bij veel Dnepr meenemers is dat al zo. Door de pasbus af 
te draaien tot een buiten diameter van 25 mm (niet over de gehele lengte, 
maar tot ongeveer de helft) kan je in de meenemer dan twee keerringetjes 
kwijt van 25x32x6.  
 
Omdat de ontluchting dan wegvalt, moet je wel weer een nieuwe maken. Bij 
Dnepr’s  is dat niet nodig, die hebben er al een in de pijlstok. Wel even 
controleren of die (nog) open is . Bij Ural is het het makkelijkste om de 
ontluchting in de vulplug te maken. Dat kan door in de vulplug een gat te 
boren van 5 mm en er m6 schroefdraad in te tappen. Dan past  er wel een 
kabelnippel in die dan als slangpilaar kan dienen. Daar moet je dan een 
slangetje aan bevestigen die naar beneden hangt. Voor de zekerheid kan je 
ook nog een klein benzine-filtertje aan het einde van de slang doen om het vuil 
buiten te houden.  
 
Bij montage van de keerringen in de meenemer moeten ze met de lip maar 
binnen staan. Monteer ze met veel kogellagervet (of zoiets dergelijks), want als 

                     

de contouren van de Himalaya met zijn 
besneeuwde toppen. Wat een prachtige avond. 
 
De volgende dag willen Henk en ik vroeg opstaan. 
In het klooster wordt volgens Lonely Planet 
namelijk elke ochtend om 6 uur een ‘mesmerizing 
puhja’ met alle monniken gehouden. Dit willen we 
niet missen. Met enige moeite vanwege het vroege 
tijdstip staan we precies om 6 uur voor de poorten 
van het klooster. Er is echter geen enkele monnik 
te bekennen en als er een uur later eentje 
binnenkomt om met behulp van een trommeltje wat 
gebeden te prevelen, voelen we ons toch een 
beetje bedrogen. Het monnikenklasje met de 
kleintjes is echter wel vroeg uit te veren. Zij 
bevinden zich op een buitenplaatsje. Zij moeten 
een voorbidder nabidden. Wij moeten behoorlijk 

lachen als een van de monnikjes de gebeden nazegt met een ballonnetje dat 
bungelt aan zijn lip. 
 
We keren weer terug naar Leh. Dit keer gaan we over een weg met gigantisch 
mooie haarspeldbochten. We rijden door een landschap dat zich het best als 
een maanlandschap laat omschrijven. ‘Onbeschrijfelijk’ mooi. Op de terugweg 
bezoeken we nog het klooster van Likir. Aanvankelijk was de dag mooi 
begonnen, maar vlak voor Leh verandert het weer. Nog net voor de buien zijn 
we binnen. We balen want morgen staat de rit der ritten op het program. 
Ondanks het gemiezer besluiten we het er toch op te wagen en in de mist 
beklimmen we de Khardung La.  
Hier heeft Tiziana voor ons een permit geregeld. We moeten ons halverwege 
de beklimming legitimeren en alle lijsten worden door de militairen nagelopen. 
We mogen door.  
In de mist bereiken we het hoogst 
begaanbare punt op 5602 m. Je kunt 
alleen nog hoger komen als je een 
expeditie te voet gaat ondernemen. We 
zijn allemaal behoorlijk uitgelaten. Dan 
volgen de niet te vermijden foto’s bij het 
bord dat aangeeft dat dit het hoogst 
begaanbare punt is. We blijven hier een 
half uurtje en keren dan weer terug naar 
beneden. 
 
In Leh hebben nog een dag. We maken 
ons op voor de terugreis naar Manali. 
Weer rijden we over de Taglang La en 
ook dit keer sneeuwt het bovenop de top. 
Henk maakt hier de fout door vlak achter 
mij te rijden. Ik probeer mijn eigen weg te 
vinden door de plassen en gaten en heb 
niet in de gaten dat ik hierdoor Henk 
richting de afgrond stuur. Als ik omkijk zie 
ik Henk met een wiel over de afgrond 



Op een Enfield door de Himalaya deel III 
 
Tegen de avond komen we in de buurt van Leh. We zien de beroemde 
Boeddhistische kloosters van Tikse en Shey. De Enfields, die ondanks hun 
kleine tankinhoud een behoorlijke actieradius hebben, krijgen het moeilijk. De 
een na de ander komt zonder benzine te staan. Vergeet niet dat we het laatste 
tankstation zo’n 365 km geleden gepasseerd waren! Met wat overhevelen komt 
uiteindelijk iedereen in Leh aan. Leh is vroeger een belangrijk knooppunt 
geweest van karavaanroutes. Een punt dat de gebieden van Centraal Azië met 
elkaar verbond. Die geschiedenis proef je nog steeds een beetje op de bazaar 
in het centrum. 
Leh ligt als het ware in een dal. Rondom zie je de bergketens van de Himalaya. 
Dit zal ook het vertrekpunt zijn om later in de week een uitstap te maken naar 

de hoogst voor verkeer 
begaanbare pas, de 
Khardung La, op 5602 m. We 
blijven hier een dag. Leh is 
een gezellig stadje en zelfs in 
deze uithoek is van alles te 
koop. De dag erna 
vertrekken we ’s ochtends 
richting Lamayuru. Het weer 
is schitterend en eindelijk 
worden we beloond met 
zonnestralen in plaats van 
regen.  
Halverwege de rit stoppen 
we voor een lunch in een 
prachtige boomgaard. 
Een idyllisch plekje waar ze 

heerlijke appelsap uit Srinagar schenken. Smaakt dit niet beter dan bier? Wat 
kan een beetje goed weer al niet te weeg brengen! Na de lunch komen we in 
Alchi aan. Een plek waar het oudste Boeddhistische klooster van deze 
omgeving staat. We brengen hier een kort bezoekje. We vervolgen onze weg 
en rijden door een schitterende kloof om wat later in de middag Lamayuru te 
bereiken. Ons eindpunt voor deze dag. Tevens het punt waar we niet verder 
zullen trekken. De aanvankelijke planning was om hier door te rijden richting 
Srinagar en als het ware een loop te maken en weer terug te komen in Manali. 
De omstandigheden in dit gebied zijn al jaren instabiel. Hier wordt nog steeds 
getwist met de buurlanden Pakistan en China. Met name Kasjmir (Srinagar) 
wordt al jaren bevochten door India en Pakistan. Hier vinden regelmatig 
ontvoeringen en bomaanslagen plaats. 
We blijven dus in Lamayuru in een hotel naast het beroemde klooster met 
dezelfde naam. Hier komen de kinderen uit het dorp direct op ons af. Ze weten 
blijkbaar dat er wat te halen valt.  
De meeste medereizigers hadden van thuis wat klein speelgoed, pennen, 
potloden en ballonnen e.d. meegenomen. Alle kinderen (zelfs een moeder met 
een ballon) zijn hier verschrikkelijk blij mee. De ouderen zijn blij met onze thuis 
gelamineerde plaatjes van de Dalai Lama. Boven bij het klooster komen ook de 
jonge monnikjes op ons af. Ook zij willen wel een paar ballonnen. Het wordt 
vroeg donker en we boffen! Het is volle maan, bijna geen bewolking en dus 
krijgen we een prachtige sterrenhemel te zien. In de verte rondom ons zien we 

                     

de keerringen een poosje zonder olie of vet draaien, gaan ze kapot. 
Wurm voorzichtig de bus erdoor.  
 
De keerring ter vervanging van de rare flap pas monteren als het cardan in 
elkaar zit. Om deze keerring te monteren heb je een hulp middel nodig. Dat 
kan een stuk plastic zijn van een slappe kunstof fles. Houd dat over de ribbels 
van de menemer. Daarover schuif je de keerring en tik hem daarna voorzichtig 
op zijn plek. Het mooist gaat dit met een passende bus die op de buitenrand 
van de nieuwe keerring ligt. Knip het hart van de oude flap eruit en gebruik de 
buitenrand  als pakking voor het aluminium plaatje.  
                                                                                     

 Ruud Korpershoek 

25 mm 
 
 
 
32 mm                                                                                                               



VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING U.D.C.N. 
 
GEHOUDEN OP CAMPING “’t KWEDAMMERTJE” 
 
D.D. 5 MEI 2007 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. De voorzitter memoreert dat de algemene leden vergadering van 
vorig jaar de langste was sinds jaren en hij hoopt dat het nu wat korter kan, 
want het bier en de barbecue staan al te wachten. Vervolgens spreekt de 
voorzitter een woord van dank richting Ard en Wienand voor de geweldige 
ontvangst en de interessante toertocht. 
 
2. Ingekomen stukken 
 
De secretaris deelt mee dat alle ingekomen stukken, waarvan de inhoud 
interessant genoeg was voor de leden, in het clubblad waren vermeld. 
 
3. Kascommissie 
 
De financiële stukken zijn gecontroleerd en de administratie is in orde 
bevonden. Hierbij wordt opgemerkt dat de verantwoording van de clubwinkel 
hierin is meegenomen. De penningmeester wordt gedechargeerd van de 
financiële stukken over 2006. De kascommissie voor 2007 zal bestaan uit: Eef 
Bielars, Edward Klarenbeek en Mario Smit. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2006 
 
Het verslag wordt zonder aan of opmerkingen vastgesteld. 
 
5. Verslag redactie The Russian Twin 
 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. Benno roept een ieder op tot het 
aanleveren van kopij. Fred biedt aan om een verslagje over dit treffen te 
schrijven. 
 
6. Verslag clubwinkel 
 
Gerrit wijst erop dat er een groot aantal nieuwe spullen zijn aangeschaft. 
Deze staan allemaal onder het kopje “clubwinkel”op de site. Suggesties 
blijven natuurlijk altijd van harte welkom. Er is een wedstrijd “ontwerp een 
club T-shirt” uitgeschreven. Stuur je ontwerp naar het bestuur, de ontwerper 
van het winnende shirt krijgt een gratis exemplaar. Er was een vraag vanuit 
de leden of de clubwinkel wellicht ook iets met onderdelen zou kunnen doen. 
Deze vraag was in het verleden ook al eens gesteld. Het bestuur is van 
mening dat een clubmagazijn tot belangenverstrengeling kan leiden. Ieder lid 
is vrij om overtollige spullen op de oderdelenbeurzen aan te bieden of aan te 
schaffen. 
 

                     



oppasser ervan te overtuigen 
dat wij er best langs kunnen. 
De oppasser heeft er een hard 
hoofd in, maar laat ons wel 
door. Dit herhaalt zich nog 
twee keer, en dan komen we 
op de plek waar ze aan het 
werk zijn. Nu krijg ik er ook een 
hard hoofd in: over de volle 
breedte van de weg wordt er 
geasfalteerd en gewalst, en 
links en rechts lopen de 
bermen naar beneden af. Jim 
laat zich hierdoor niet ontmoedigen en stuurt zijn machine de schuine berm in 
en met slechts centimeters ruimte over passeren we de enorme 
asfalteermachine, ondanks de luide protesten van één van de wegwerkers. Die 
dekselse buitenlanders ook! Maar we zijn erlangs en hoeven niet om te rijden. 
Na bijna zes uur rijden komen we weer bij de werkplaats aan en neem ik 
uitgebreid afscheid; een prachtige rit! 
’s Avonds ga ik nog een keer eten met Clay en breng een bezoekje aan Gerald, 
om nog wat laatste onderdelen aan te schaffen: twee sets korte zuigers met 
ringen, een glazen lens voor het zijspanlicht (zeldzaam!) en nog wat van die 
dingen. Ook maak ik kennis met Gerald’s BIJZONDER vriendelijke hond. Na 
hem een keer of tien van mijn been te hebben geduwd, neemt de hond dan 
maar de bank als vriendinnetje… 
Met alweer een paar tassen vol spullen keer ik terug naar het hotel, waar ik 
alles over mijn speciaal hiervoor gekochte ‘Samsonite’ koffer van 18 EU en 
handbagage moet zien te verdelen. Pas tegen drieën is het zover en kan ik 
eindelijk gaan slapen. Morgen is het vroeg dag, kwart over 8 ontbijten, 9 uur in 
de hal verzamelen en naar het vliegveld. Mijn koffer is precies 19 en een halve 
kilo, en gelukkig wegen ze de handbagage niet, want thuis bleek daar ook nog 
15 kilo in te zitten. De veiligheidsofficier wilde wel even zien wat ik allemaal 
voor ijzerwaren in mijn tas had, maar niks verbodens, dus ik mocht door. Het 
plan om tijdens de vlucht wat slaap in te halen mislukt: ik zit tussen een 
andere groep Nederlanders die doen alsof ze elkaar 10 jaar niet hebben gezien 
en urenlang op luide toon geOH van niks tegen elkaar staan te verkopen.  Het 
echtpaar met de peuter van anderhalf naast mij helpt ook niet echt…. 
Gebroken kom ik aan, maar de missie is geslaagd; ik heb bijna alles wat mijn 
hartje begeerd! 
Meer zien, in kleur en met filmpjes?  
Ga naar http://www.changjiangunlimited.com/FdW-PRC-2006.htm 
 

Frans de Wit. 

                     

7. Vlietlandrit 
 
Alle leden gaan akkoord met het “uitlenen” van de clubnaam voor het 
organiseren van een motorrit ten behoeve van gehandicapten door Stichting 
De Vlietlanden. Hierbij is duidelijk aangegeven dat er voor wat de UDCN 
betreft, geen financiële consequentie aan verbonden zijn. Uiteraard is iedereen 
van harte uitgenodigd om zich als rijder voor dit evenement aan te melden. 
 
7a. Wettelijke aansprakelijkheid bestuur 
 
De voorzitter wijst op de wettelijke aansprakelijkheid, die clubs ten opzichte 
van derden hebben. Ieder lid wordt geacht zelf een 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De wijze waarop een tourrit wordt 
uitgezet is zodanig ingericht, dat men -juridisch gezien- individueel rijdt. Dat 
men allemaal dezelfde kant opgaat is toeval. Elk lid beschikt over een 
routebeschrijving en kan dus een rit in principe zelfstandig rijden. De club is 
wel verantwoordelijk voor schade die individuele leden aan de eigendommen 
van derden (campings) kunnen aanbrengen. Om het bestuur of bestuursleden 
te vrijwaren van (persoonlijke) aansprakelijkheid, wordt voorgesteld om daar 
een verzekering voor af te sluiten. De kosten liggen naar verwacht rond de € 
200 per jaar. De leden verklaren zich unaniem akkoord met het voorstel. 
 
7b en 7c. mededelingen van huishoudelijke aard 
 
-De barbecue vindt niet op het terrein plaats, maar in de schuur. 
-Het kapvuur wordt ontstoken op het paardenweitje achter het terrein. Het 
geheel zal in het kader van de bevrijding worden afgesloten met een 
spectaculair vuurwerk. 
 
8. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de 
vergadering om 18.30 uur. 
 
 
   



Dunja, 
 
 is de naam van mijn Russische brunette. Een lieftallige dame van middelbare 
leeftijd (1954 bouwjaar) van het type Ural M-72. Dat ze al sinds jaar en dag 
met een Dnepr K-750 blok is uitgerust kan mij niet zoveel schelen. Ze ziet er 
patent mee uit. Het verhaal van Dunja begint al jaren geleden toen ik op een 
Vehikel in aanraking kwam met een jonge Vlaming die een M-72 in onderdelen 
in de schuur had zitten. Lang verhaal kort gemaakt, Dunja was de nieuwe 
aanwinst in de stal. Na een paar jaar had ik haar eindelijk zover dat ze weer 
rake klappen produceerde en we waren gelukkig. De echtelijke ruzies 
begonnen een twee jaar geleden toen ik haar een keer oververhit heb tijdens 
een dijkenrace in de zomer met een maatje van me.  
Sinds dat moment liep ze niet echt lekker en heb ik het blok er uit gehaald. Ik 
had nog een ander blok op stapel liggen van een M72 wat ik er toen ingelepeld 

heb. Met dit ruilhart hebben we nog wat kilometers gereden maar toch was 
het wachtten op het origineel.  
 
Het originele blok heb ik vorig jaar afgemaakt en toen was het al snel zo dat 
het ruilhart weer in de kast kon en het eigen blok teruggehangen werd in de 
motor. Motorisch liep het vanaf toen wel goed rond maar de afstelling was om 
zeep en het laadsysteem was sukkelen. Wel een beetje vreemd want het had 
altijd goed gewerkt. Vorig jaar was ik het beu en heb ik de dynamo eens goed 
onderhanden genomen.  
Gevolg was een klein kabelbrandje door de overmatige hoeveelheid 
remreiniger en een dynamo die het daarna echt voor gezien hield.  
 
Deze onderdelenbeurs begon het weer te kriebelen en toen ik daar een mooie 

                     

mensen werden gehouden, wordt 
tegenwoordig bijna de helft ingenomen 
door enorme bloemstukken en 
schaalmodellen van onder andere het 
Potalapaleis uit de Tibetaanse hoofdstad 
Lhasa, ter gelegenheid van de opening 
van de eerste treinverbinding daarheen 
en van de Drieklovendam, de grootste 
waterkrachtcentrale ter wereld. 
 
Donderdag, de laatste dag, had ik 
afgesproken met Jim, die me meenam, 
dit keer op een originele legermotor, de bergen buiten Beijing in. Zelf rijdt Jim 
op een Chang met R69s BMW-blok en een Velorex zijspan. Voor we echt de 
bergen ingingen eerst natuurlijk lunchen, in een restaurant waar in het 
weekend de gasten zelf hun vis uit de vijver mogen vangen. Omdat wij de 

enige eters waren haalde de kok zelf een vis uit het water en kwam eerst laten 
zien hoe zwaar die was, voor hem op de houtskool te leggen. Na de lunch op 
de motor en de bergen in! 
Omdat we toch maar een kant op kunnen rijd ik voorop. Prachtig asfalt, 
haarspeldbochten te over. Twee keer ga 
ik er iets te enthousiast in en komt het 
span omhoog, geen probleem. Langs de 
weg zijn ze verlichting aan het 
aanbrengen die op zonnecellen brandt. 
Vast heel handig, alleen voor elke paal 
wordt een gat gegraven, en de aarde die 
daaruit komt wordt op een hoopje op het 
wegdek gelegd. Slalommen of op de 
verkeerde helft gaan rijden. In de 
spaarzame dorpjes waar we doorheen 
komen wordt de weg ook gebruikt als 
dorsvloer en verzamelplek voor 
aanmaakhout. Beetje oppassen dus. Na 
een uur of twee rijden we dezelfde weg 
weer terug, maar als we in de buurt van 
de stad komen blijkt de weg afgezet met 
oranje pionnen, maar Jim weet de 
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het voordeel hebben dat aan beide 
zijden even lange spaken kunnen 
worden gebruikt en bredere 
remschoenen, ten opzichte van de 
oude halfnaafse wielen.  
 
Voor we een rondleiding kregen 
was het eerst tijd voor de lunch, 

waarvoor we een stukje moesten rijden. Er stond een zijspan voor elk van ons 
klaar, en gezamenlijk reden we het Chinese verkeer in, voor mij illegaal, want 
China erkent het inter-nationale rijbewijs niet, en elke buitenlander die in China 
wil rijden moet eerst een verkeersexamen doen. Ik kreeg een zandkleurige 
motor á la het Duitse Afrikakorps uit de Tweede Wereldoorlog, en toen we 
zaten te eten belde de monteur van Jim op om te waarschuwen dat ik geen 
voorrem had. Doordat de kabel ontbrak was me dat al snel opgevallen….  
Op de binnenplaats waar de werkplaats aan ligt wemelt het van de zijspannen 
en in de showroom staan di-verse machines, ook solo’s, blinkend klaar voor de 
verkoop, al dan niet met BMWblok. Verder is er een kleine bodyshop waar 
spatborden, frames en zijspanbakken weer strakgetrokken en gespoten 
kunnen worden. Het werkhok zelf is voor Chinese begrippen uniek, omdat er 
werkbanken staan: Chinese monteurs werken op hun hurken, op de vloer. 
Op woensdag moest Clay weer aan het werk, na het Midherfstfestival, de 
traditionele Chinese vakantieweek rond de 1e oktober, de nationale feest-dag. 
Daardoor was ik een dagje op mijzelf aangewezen en besloot ik de foto te 
gaan maken die ik tweeënhalf jaar 
geleden had willen maken: mezelf 
op het Rostrum, de plek waar 
Voorzitter Mao in 1949 de 
onafhankelijkheid verklaarde van 
de Volksrepubliek China. Dat had 
nog wat voeten in de aarde, want 
sinds de vorige keer was er een 
sluis op het binnenplein van de 
Verboden Stad neergezet waar elke 
bezoeker doorheen moest. 
Bovendien werd er nu toegang 
geheven.  
 
Eerst een kaartje kopen, een 
gebouwtje door, tussen twee hekken door naar een tweede gebouwtje waar, 
mannen links en vrouwen rechts, iedereen door een detectiepoort moest en 
mijn lucifers in beslag werden genomen. Naast de poort stond een doos met 
alle ingenomen aanstekers en luciferdoosjes. Geen vuur mee naar boven! Op 
het plein zelf was me al opgevallen dat er her en der militairen op een 
verhoginkje stonden met brandblussers aan hun voeten. Het wemelde letterlijk 
van de politie, militairen en agenten in burger.  
 
Sinds enkele Falun Gongleden zich op het plein in brand hadden gestoken 
nemen ze geen enkel risico meer. Ook stonden er boven aan de rand om de 
tien meter mensen die (blijkbaar) moesten voorkomen dat er iemand naar 
beneden sprong. 
Op het plein zelf, waar vroeger massademonstraties met tot wel 1 miljoen 

                     

nieuwe dynamo van slechts 20 jaar oud zag was het al snel besloten. Dunja 
moest weer goed aan de gang komen. 
 
Na montage bleek mijn kleine kabelbrandje van een jaar geleden iets 
ingrijpender te zijn geweest en mijn draadboom moest ook wat revisie 
ondergaan. Hierna laadde alles weer prima en was dat probleem uit de wereld. 
Carburatie schoongemaakt, timing nagekeken en toen dit allemaal weer op 
orde was konden we weer van stal.  
 
Toen de eerste mooie voorjaarsdagen aanbraken heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en Dunja aangeslingerd. Mevrouw had er al snel weer zin in. 
Rustig rommelend over de dijkjes slingerde de weg zich onder de wielen door. 
De motor heeft er duidelijk weer zin in en het baasje ook. Ik ben ook blij dat ik 
besloten heb om bij mijn zweefzadel een winding van de veer af te slijpen 
want nu heb zelfs ik nog vering op het zadel. Lijkt zelfs wel comfortabel de zit.  
 
Het valt me nu ook ineens weer op hoeveel extra bekijks de zijklepper trekt. 
Normaal met het span kan ik al nergens stoppen voor een bakje koffie zonder 
aanspraak maar nu is het helemaal raak. Ik werd zelfs op de dijk een paar keer 
gepasseerd door motoren die naast me bleven rijden om al dat geweld aan te 
horen of zien. Aan de snelheid kan het niet gelegen hebben want ik heb haar 
de eerste keren als een gentleman behandeld. Maximaal 70 km/uur en na een 
kilometer of veertig even lekker afkoelen.  
 
Thuisgekomen heb ik met een big smile zitten nagenieten van dit ritje. ls je 
alles een beetje relativeert blijft het natuurlijk gek, Je doet een hoop moeite 
om een hoop oud ijzer die absoluut gezien geen vermogen heeft, te lomp rijdt, 
geen wegligging heeft, veel herrie maakt en stinkt te proberen normaal te 
berijden. Met moeite kun je meekomen met het verkeer (of vooraan rijden in 
de file), je trommelvliezen worden er niet beter op en elke agent vergeet je te 
bekeuren van meewarigheid en toch, toch blijft het fantastisch om met zo’n 
oude fiets rond te rijden. Oh, wat ben ik blij dat ik Rus rijd.  
 
Groet, 

Benno en Dunja.     
 
 
 
 



Voorjaarstreffen in Zeeland 
 
Weken verheugden we ons er al op: op het voorjaarstreffen van de UDCN. En 
dat was niet zo raar, want het was al weken lang prachtig weer en de jongste 
was nu ook oud genoeg om mee te gaan én ze passen nog steeds met z’n 
tweeën in de bak. Niemand hoefde dus thuis te blijven dit keer. Er was nog 
echter één probleem…..de Ural deed het niet!!! Oké, de onderdelen waren 
besteld, maar de dagen tikten weg. Op vrijdagmiddag om 16.00 uur zat hij in 
elkaar. Oké olie erin en starten maar… Niet dus…ontstekingsproblemen, maar 
het weekend was nog steeds haalbaar… 17.00 uur uur, gaat-ie het nu doen? 
Ja, we hebben een vonk en nog eens trappen en vroemmmmmm….de Ural 
loopt en…loopt vast!!! Na 10 seconden? Het weekend leek nu toch echt aan 
onze neus voorbij te gaan, maar na wat kruipolie en nog een flinke scheut 
motorolie door het bougiegat in de cilinder te hebben gegoten, liet-ie zich toch 
weer reanimeren. Kwadendamme was niet meer haalbaar op de vrijdagavond, 
zeker niet omdat we alleen een BOS (boek op stuur) en BIZ (brief in zijspan)-
navigatie hadden en da’s toch lastig in het donker. Maar, zaterdagochtend zijn 
we alsnog vertrokken en…aangekomen. De Ural liep als een zonnetje. hoewel 
het erop leek dat de dynamo niet bijlaadde, maar ach de accu was nieuw, dus 
we konden effe vooruit. 
 
Rond 10.00 uur op de camping aangekomen. De drukte voor de toerrit was al 
in volle gang. Ik heb me wel lopen verbazen…her en der werd nog gesleuteld, 
banden opgepompt, speling uit wielen gehaald of “gewoon” wat losgetrild en 
onderdelen vastgezet. Keurig volgens schema vertrokken we (hoewel dit 
achteraf toch wat te laat bleek). Direct effe een stop bij de dichtstbijzijnde 
benzinepomp en daar was gelijk al de eerste uitvaller helaas. Maar da’s het 
voordeel van een zijspanclub, je stapt gewoon bij een ander in de bak en gaan 
maar weer.  
 
Ard had echt een ontzettend leuke rit uitgestippeld, met veel afwisseling: 
grindweggetjes, bospaadjes, dijkweggetjes en leuke routes door allerlei 
dorpjes en langs de kust. De dorpen waren allemaal feestelijk versierd door 
Ard….of was het misschien toch voor 5 mei? Stop 2 was een privé-
oorlogsmuseum wat erg 
interessant en leuk was 
en waar het propvol 
spullen stond. Heerlijk 
getourd, hoewel bij de 
onverharde wegen en 
de “bokkensprongen” 
van de zeewering af het 
nog een aardige sport is 
om goed achterop mee 
te surfen. 
 
In totaal waren er geloof 
ik 4 pechgevallen, 
waarvan 2 vastlopers, 
een lekke band en een 
kickstarter die er 
gewoon onderuit viel.  

                     

Engels spreekt, moet hij hem weer 
laten gaan. 
 
De volgende dag gaan we naar Factory 
798, een verzamelnaam voor een 
groep fabrieken die begin jaren 50 door 
Oost-Duitse ingenieurs (de Russen 
hadden er geen zin in!) met Bauhaus 
invloeden is gerealiseerd: licht en lucht 
op de werkplek voor de nieuwe 
socialistische werker!. De meeste 
fabrieken stonden inmiddels leeg en 
zijn nu overgenomen door tientallen 
kunstenaarswerkplaatsen en galeries, 
een broedplaats op zijn Chinees! 
Moderne Chinese kunst lijkt veelal 
terug te grijpen op de oude 
revolutionaire symbolen, maar met veel 
ironie toegepast. Zoals door de 
kunstenaar Pop Zhao die een hele serie 
Maoposters schilderde met de zin 
“Read Chairman Mao’s Book!” 
gecombineerd met de slogan en het beeldmerk van een westers merk. Yahoo, 
Starbucks, Visa, McDonalds, KFC, allemaal komen ze aan de beurt. 
 
Na urenlang ronddwalen hadden we amper de helft gezien, maar waren de 
voeten op… 
Één van de nieuwe zaken die sinds mijn vorige bezoek het licht zag is ‘Frank’s 
Classic Sidecars’ waar Jim Bryant, ook A-merikaan, de scepter zwaait. Zijn 
specia-liteit is het inbouwen van BMW/5 blok-ken in Changframes. Hij 
importeert de blokken tweedehands uit 
de VS, uit elkaar gehaald passen ze 
precies in twee koffers! Daarnaast 
probeert hij nieuwe dingen te bedenken 
die de Chang Jiang kunnen verbeteren. 
Zo heeft hij speciaal voor de CJ metalen 
zadelpannen laten maken, voor een 
betere zit dan de oorspronkelijke 
rubberen zadels, en heeft hij een 
systeem ontwikkeld om op het voorwiel 
een schijfrem te monteren zonder dat 
de uitwisselbaarheid van de wielen 
aangetast wordt. Enige nadeel is dat je 
de karakteristieke aan het uiteinde 
scharnierende rem en 
koppelingshandels kwijt raakt. 
Oplossing hiervoor is een onder de tank 
te plaatsen reservoir, maar dat bevindt 
zich nog in de testfase. Die heb ik dus 
meteen allebei aangeschaft! Ook heeft 
hij een mal laten maken waar zgn M5 
naven in kunnen worden gegoten, die 



Chinese Chinese motorfiets aan, die in tegenstelling tot de Chinese 
motorfietsen van westerlingen in Beijing, flink gepimpt is met lampen, stickers 
en een geluidsinstallatie in het zijspan. De volgende dag tref ik Clay, een 
Amerikaan die Engelse les geeft, en Gerald, Frans-man van Martinique die al 
15 jaar Changs restaureert in 
Beijing en vloeiend Chinees 
spreekt. Als eerste brengen 
we een bezoek aan het 
Walhalla van de Chinese 
motor: een onderdelenwinkel 
waar bijna alles los te koop 
is. Hoewel het eigenlijk een 
klein zaakje is, staan de 
dozen tot aan het plafond in 
stellingen opgeslagen.  
 
Veel onderdelen die ik niet 
eens her-ken, omdat ze een 
toepassing hebben in delen van het motorblok en de ver-snellingsbak, waar ik 
tot nog toe niet  ben doorgedrongen. Van de zaken die ik wel herken koop ik 
wat ik nodig denk te kunnen hebben, ik ben er nu toch: 2 sets 
koppelingsplaatschroeven (altijd handig!), een nieuw veertje voor mijn 
remlichtschakelaar (vindt die maar eens ergens anders), 6 koperen vlotters (de 
originele plastieken willen wel eens gaan lekken) enzovoorts enzovoorts. 
Ook een dubbele luchthoorn en drie vlaggenhouders horen bij de buit.  
 
Met twee tassen vol en slechts €60 
armer vertrekken we voor de lunch in 
het naastgelegen restaurant, waar de 
spe-cialiteit ezel is. Gerald raakt het spul 
niet aan, maar Clay en ik laten ons de 
ezel goed smaken. Qua smaak en 
textuur zou ik zeggen: tussen kip en 
biefstuk in, en verre van taai. Gerald 
haakt af en Clay en ik bezoeken een 
straatje waar de Chang Jiang winkels uit 
de grond schieten. Hier worden 
voornamelijk reparaties gedaan en 
motoren op bestelling gemaakt. De 
laatste twee jaar is de Chang Jiang ook 
in China weer popu-lair geworden, niet 
alleen bij de westerlingen die er werken, 
maar ook bij de Chinezen zelf, hoewel 
het steeds moeilijker wordt om een 
kenteken te krijgen. Voor elk nieuw 
kenteken moet een andere motor 
verschroot worden. Bovendien zijn veel 
straten, en zeker de rondwegen, 
verboden voor motoren. Daar trekt Clay 
zich weinig van aan: “Als ik word 
aangehouden, spreek ik geen Chinees…” 
En aangezien de Chinese agent geen 

                     

Zeeland is echt heel mooi en ik heb door de rit echt mijn beeld over Zeeland 
bijgesteld. Zeeland was in mijn beleving enkel, grauw, plat kaal en leeg…maar 
da’s dus niet zo…ze hebben er zelfs bos. In de dorpen dachten ze dat de rit 
georganiseerd was i.v.m. 5 mei en soms werden we gewoon met applaus 
ontvangen.  
 
Stop 3 was effe uitwaaien aan 
de kust van Vlissingen waar 
bijna alle spannen gingen 
kijken hoe scheef je nu wel niet 
van die zeewering af kunt 
rijden en…ik denk dat ze het 
winnen van een Landrover. Die 
gekke dingen lijken echt aan de 
weg geplakt en zijn ook nog 
eens ongelooflijk sterk. 
Uiteindelijk is de rit wat 
ingekort, omdat je met 25 
zijspannen 100 km toch wat 
minder vlot wegrijdt dan Ard 
had verwacht en tja…de ALV 
stond nog op het programma 
en de BBQ, dus…terug naar de 
camping.  
 
Op de camping bleek inmiddels ook Frans te zijn gearriveerd, die had ook al op 
vrijdag willen komen, maar kreeg op de ring van Amsterdam een vastloper met 
zijn Chang. Na thuisgebracht te zijn door de ANWB, moest hij zijn bagage wat 

minimaliseren, want op 
een solomotor kun je 
nu eenmaal minder 
meenemen. Maar hij 
was er en werd 
hartelijk ontvangen 
door iedereen. 
 
Wat er allemaal 
besproken is bij de ALV 
heb ik niet 
meegekregen, want 
heb in de tussentijd de 
tentjes effe opgezet. 
 
De kinderen (Robin en 
Sophie) vermaakten 
zich prima met hun 
vrienden (kleine) 
Jasper,  slagroom-Bas 

en Theimen, de skelters, de trampoline, de paarden, het lammetje en met  
gewoon rondzooien over de camping. Voor de BBQ hadden zij dan ook echt 
geen tijd.  
 



Deze was trouwens 
prima georganiseerd 
en de sfeer was prima. 
De porties waren wel 
héééél erg ruim. Leuk 
om met mensen kennis 
te maken, die je alleen 
maar van naam kent, 
uit verhalen of van het 
forum. Maar het waren 
er wel een heleboel, 
dus ik ben bang dat ik 
de volgende keer weer 
een hoop namen en 
gezichten niet meer 
weet te combineren. 
  
Intussen waren de 
kinderen onder leiding 
van (kleine) Jasper bezig het kampvuur op te bouwen. Het was erg leuk te zien 
hoe ze, ondanks dat hun leeftijd variëerde tussen 4 en 14 jaar, een prima team 
vormden. Dus toen de BBQ niet meer genoeg warmte afgaf konden we 
verhuizen naar het kampvuur. Rond middernacht begonnen de eersten naar 
hun tentjes af te taaien en de laatsten gingen geloof ik rond 4 uur richting 
slaapzak. Op zondag vertrok de eerste alweer om half zeven, maar de meesten 
deden rustig aan en na ontbijt en nog maar eens een bakkie koffie ging 
iedereen zo’n beetje inpakken en zich klaarmaken voor vertrek. 
 
Omdat de dynamo inderdaad niet bijlaadde heb ik toch effe gewacht tot Niek 
vertrokken was…je kunt tenslotte nooit weten. Samen met Ruud werd er 
geknobbeld over een oplossing. Een draadje hier op een relais daar en het leek 
te werken. Maar na de motor effe uitgezet te hebben, was die vervolgens zo 
dood als een pier. Het draadje zorgde inderdaad dat de dynamo bijlaadde als 
de motor liep, maar als die uitstond voor volle sluiting…nou je kunt het maar 
weten.  
Vervolgens hebben ze ervoor gezorgd dat het draadje makkelijk te demonteren 
was en na een startstroompje van de auto konden we op weg. En…Niek is met 
de Ural  met maar één storing (en dat was “gewoon” een losgeraakt draadje in 
de ontsteking) weer goed thuisgekomen. 
 
 
We hebben het echt erg naar ons zin gehad en willen de organisatoren van het 
weekend nogmaals hartelijk bedanken. Ik kijk nu al uit naar het zomertreffen 
en we hebben 20, 21 en 22 juli alvast op de kalender gezet. 
 

Clemy van der Steen 
 

                     

Plezier in Peking      door: Frans de Wit 
 
Omdat een geplande reis 
naar Noord-Korea werd 
uitgesteld tot volgend 
jaar, vond ik het tijd 
worden weer eens een 
bezoekje te brengen aan 
mijn mede ‘Vrienden van 
het Chinese Motorrijwiel’ 
in Beijing. Me fluks 
aangemeld voor een 
goed-kope groepsreis 
van Krasreizen, die het 
voordeel had dat ik me 
apart kon aanmelden 
voor het excursiepakket, 
dus niet. Dat had ik 
allemaal al in 1979 
gedaan bij mijn eerste 
bezoek aan de 
Volksrepubliek, en scheelde me nu een flinke €120!  
 
Zo’n 15 jaar geleden werden enkele doorgaande wegen op elkaar aangesloten 
en ontstonden de 1e en 2e rondweg. Tegelijkertijd werd begonnen met de 
bouw van de verhoogde 3e rondweg, en inmiddels wordt er aan de 6e 
rondweg gewerkt! Dit geeft aan hoe snel de stad en het autobezit zijn 
gegroeid. Desondanks staat het verkeer op de rondwegen in de spits behoorlijk 
vast, ook omdat de rijstijl van de Chinees door lompheid wordt gekenschetst. 
Blijkbaar bestaat het woord ‘ritsen’ niet in 
het Chinees, want regelmatig zie je iemand 
klem staan op het verdrijvingsvlak bij de 
afslag, omdat niemand de bestuurder de 
kans heeft gegeven af te slaan. De eigen 
positie in het verkeer is het belangrijkst, en 
als je één plaatsje op kunt schuiven mag je 
daar zelfs een bus voor snijden… 
 
Onze groep werd ondergebracht in het 
Beijing Exibition Hotel, vlakbij de dierentuin, 
in een wijk die de laatste jaren een 
metamorfose heeft ondergaan, en, afgezien 
van de Chinese uithangborden, er weinig 
Chinees meer uitziet. De tentoonstellingshal 
blijkt die van het Philharmonisch Orkest te 
zijn, hoewel de noodzaak van zo’n hal voor 
een orkest mij ontgaat. Het is een 
neoclassicistisch gebouw met een 
merkwaardige lege sokkel bij de 
hoofdingang.  
 
Naast het gebouw tref ik mijn eerste 



Succes, 
 

Benno 
 

                     



CLUBWINKEL     

Mail clubwinkel@udcn.nl     
Telefoon 06-10220189     
Giro 5066947 tnv Ural Dnepr Club Nederland IJsselmuiden 
Geef om vergissingen te voorkomen het best. nr op. Bij twijfel ff bellen of mailen. 
Na betaling volgt de verzending. 
        
best.nr omschrijving lid geen lid 
Truien en T-shirts     
2001 Grijs UDCN-logo* € 16,40 € 20,50 
2002 Zwart URAL/DNEPR motor* € 16,40 € 20,50 
2003 rood udcn logo* € 9,20 € 11,50 
2004 zwart udcn logo* € 9,20 € 11,50 
Diversen     
4001 UDCN badge, opnaai, rond € 6,00 € 7,50 
4002 Ural badge, opnaai, rond € 6,00 € 7,50 
4003 Dnepr badge, opnaai, rond € 6,00 € 7,50 
4004 Sticker zwart /geel clublogo Gratis bij bestelling 
4005 Sticker wit/ rood clublogo Gratis bij bestelling 
4006 K-750 badge € 6,00 € 7,50 
4007 Ural badge, Ural Motorcycles € 6,00 € 7,50 
4008 Aardewerken mok wit met jub.logo € 4,00 € 5,00 
4009 Linnen tas zwart met logo € 2,00 € 2,50 
4010 Dnepr Sleutelhanger € 3,20 € 4,00 
4011 Zakmes tevens vork en mes € 4,80 € 6,00 
4012 Oude Russian Twins € 1,00 € 1,25 
4013 pin Dnepr K750 klein € 3,40 € 4,25 
4014 pin Ural € 0,00 € 0,00 
4015 pin K-750 groot € 4,00 € 5,00 
4016 pin M-72 € 4,00 € 5,00 
4017 Pin, ster, hamer en sikkel € 3,60 € 4,50 
4018 Pin hamer en sikkel € 3,60 € 4,50 
4019 tankembleem Ural € 4,80 € 6,00 
4020 tankembleem Dnepr € 4,80 € 6,00 
4021 tankembleem K-750 € 4,80 € 6,00 
4022 Ussr vlag 20x30 € 4,80 € 6,00 
4023 Ussr vlag groot 100x150 € 10,00 € 12,50 
4024 Pet Dnepr € 10,00 € 12,50 
4025 Pet Ural € 10,00 € 12,50 
4026 Pet UDCN € 10,00 € 12,50 
  Handboeken     
3001 Ural M 72 Bouwtekeningen A3* € 12,50 € 15,00 
3002 Ural M72 onderdelen catalogus € 10,00 € 12,50 
3003 Ural M-72 Betriebsanleitung € 10,00 € 12,50 
3004 Ural M-72 Nederlands € 10,00 € 12,50 
3005 Ural onderdelencatalogus kopkleppers € 12,00 € 15,00 

                     

blijven op de motor. Maak met fijn schuurlinnen of een contactpuntvijl de 
contacten goed schoon (A).  
 
Meet de accuspanning met een fatsoenlijke voltmeter en laat de motor 
verhoogd stationair draaien. Als het goed is meet je nu een hogere spanning 
op de accu dan toen de motor niet liep. Als je gas geeft zal de spanning iets 
toenemen tot een maximale waarde bereikt wordt.  Is de gemeten spanning 
lager dan 7 volt dan kun je de spanning iets verhogen door de veer-
voorspanning te verhogen van de kleine stelschroef die zich aan de zijkant van 
de spoel bevindt. (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je de kartelschroef vaster draait zal de maximale laadspanning verhogen. 
Lossen zal de spanning verlagen. Stel e.e.a. zo in dat er maximaal nog een 7,2 
volt accuspanning ontstaat. Hogere spanningen hebben geen zin en kunnen 
ervoor zorgen dat de accu gaat ‘gassen’. Er zal dan waterstof ontstaan wat kan 
knallen en de accu kan gaan lekken.  
 
Eventueel kun je ook nog controleren of er veel verschillen zijn tussen met of 
zonder licht lopen van de motor. Bij mij was dit best wel een flink verschil. 
 
Na de aanpassingen kun je voor de zekerheid een druppeltje loctite of 
borgmiddel op de schroefdraad zetten om ervoor te zorgen dat de moer niet 
lostrilt. Dekseltje weer terugzetten (eventueel met een nieuwe pakking als de 
originele pakking slecht is en klaar zijn we weer. 
 
Je kunt ook altijd nog overwegen om een ander model laadspanningsregelaar 
te monteren. Ik heb van Ruud begrepen dat het ook mogelijk is om een Jawa 
regelaar te monteren. Iets minder regelbaar vermogen maar wel gewoon goed 
en probleemloos om te bouwen. Ikzelf ben blij dat mijn eigen regelaar het nog 
doet en nu de accu goed oplaadt.  
 



Valt er hier nog wat te regelen        door: Benno van Ham 
 
Is een term die ik in mijn vrije tijd in de autohoek geregeld hoor als er weer 
eens afgedongen moet worden op een stapeltje onderdelen. Nu valt er ook 
meestal iets te regelen in de praktijk. 
 
Toen ik laatst de dynamo op mijn zijklepper na wat kuren aan de praat had 
(zie ook het forum) bleek deze ook wat geregel nodig te hebben. Stationair 
lopend zat ik al bijna op 7 volt en met een beetje gas erbij werd de 8,5 volt 
eenvoudig bereikt. Omdat de gemiddelde 6 volt accu 7,2 volt is (6*1,2 volt) is 
dat iets teveel van het goede.  
 
Gelukkig was mijn beestje nog uitgerust met de ouderwetse regelbare 
spanningsregelaar (Mijn oude Nederlandse leraar zou me nu rond mijn oren 
slingeren dat het gebruik van een dergelijke pleonasme of tautologie niet 
netjes is maar ik ben gelukkig al lang niet meer gevoelig voor dat soort kritiek). 
Hoe werkt nu zo’n regelaar en hoe regel je nu zo’n regelaar netjes af ? 
 
De regelaar bestaat uit een tweetal spoelen. Wat in essentie gebeurt is dat bij 
het starten van de motor een spanning van de accu naar de veldwikkeling gaat 
van de dynamo. Hierdoor wordt het veld bekrachtigd. Als nu de rotor van de 
dynamo (gewikkelde spoel) langs 
deze veldwikkeling draait wordt er 
via inductie spanning opgewekt. 
Deze spanning komt weer terug via 
de spanningsregelaar bij de accu. 
Naarmate het toerental stijgt neemt 
de spanning toe. Zolang de 
veldwikkeling bekrachtigd wordt zal 
de dynamospoel (rotor) spanning 
leveren.  
 
Als we niets doen zal de spanning 
blijven oplopen. Hier komt de 
regelaar in het werk. In de oude 
regelaars zitten ook spoelen die 
bekrachtigd worden door de 
spanning. Als de spanning oploopt 
zal een staafje in de spoel zich 
willen gaan bewegen net zoals bij 
een bel en op een gegeven moment 
het contact verbreken. Op dat punt 
krijgt de veldwikkeling geen 
spanning meer en stopt het 
opladen. Een veertje houdt de 
contacten met voorspanning tegen 
elkaar. Hier kunnen wij ingrijpen 
door de kracht van het veertje te 
vergroten of verkleinen. Begin met 
het losmaken van de vier schroefjes 
die de kap vasthouden. Met een 
beetje geluk kan alles gemonteerd 

                     

3006 Ural service manual kopkleppers € 10,00 € 12,50 
3007 Ural repair manual kopkleppers € 12,00 € 15,00 
3008 Ural M-66 Servicemanual € 12,00 € 15,00 
3009 Dnepr K-750 catalogus € 10,00 € 12,50 
3010 Dnepr MT10-36 operation instructions € 10,00 € 12,50 
3011 Dnepr MT10-36 Repair manual € 10,00 € 12,50 
3012 Dnepr MT10-36 catalogus € 10,00 € 12,50 
3013 Dnepr MT9-10 catalogus € 12,00 € 15,00 
3014 Dnepr MT11 Operating Manual € 12,00 € 15,00 
3014a Dnepr MT11 Operating Manual € 10,00 € 12,50 
3015 Dnepr MT11-16 catalogus € 10,00 € 12,50 
3016 Dnepr MT11-16 repair (alg) € 10,00 € 12,50 
3017 Dnepr MT16 Operation manual € 12,00 € 15,00 
3018 Dnepr MT Instandsetzungsanleitung (reparatie) € 12,00 € 15,00 
3019 Dnepr MT-16 Betriebsanleitung € 12,00 € 15,00 
3020 Dnepr MT-11 Betriebsanleitung € 12,00 € 15,00 
3021 Dnepr MT16 Betriebsanleitung € 10,00 € 12,50 
3022 Chang Jiang onderdelen kopie € 10,00 € 12,50 
3023 Chang Jiang operating and maintenance € 10,00 € 12,50 
3024 Voshkod Operating and maintain instructions € 10,00 € 12,50 
3025 Planeta Sport Overhaul Instructions  (nieuw 

model) 
€ 10,00 € 12,50 

3026 Planeta/ jupiter III Maintenance + Operating In-
structions 

€ 10,00 € 12,50 

3027 Planeta Jupiter III Catalogus (oud model) € 10,00 € 12,50 
3028 Planeta Sport Maintenance and operating in-

structions 
€ 10,00 € 12,50 

3029 Planeta Sport catalogus (nieuw model) € 10,00 € 12,50 
3030 IZH-49 catalogus & handboek in één! € 10,00 € 12,50 
        
Over het algemeen zijn de verzendkosten bij de prijzen inbegrepen. Dit geldt voor 
de zgn brievenbuspost. 
Grotere artikelen  (voorzien van een * ) zoals 
truien en T-shirts kun je beter afhalen bij een beurs of treffen. Wel vooraf ff regelen. 



 Agenda van de U.D.C.N. 2007 
 
20, 21 en 22 juli 2007  
Zomertreffen in Giethoorn. Zie dit boekje voor meer informatie 
 
25 augustus  
Oldtimerdag in Hattem, hieraan heeft vorig jaar een lid aan mee 
gedaan en hebben we nu een uitnodiging ontvangen. 
 
24-25-26 augustus 2007  
VEHIKEL Oldtimer Markt. Driedaagse binnen- en buitenmarkt voor auto's, mo-
toren, scooters, bromfietsen, fietsen, lifestyle, clubs, documentatie, automodel-
len en hééééél veel onderdelen voor dit alles. Op het buitenterrein ook een 
Steile Wand met jaren '20 Indians en verder vertier. Entree € 11,- 
Veemarkthallen Sartreweg 1-3 Utrecht  
 
14,15 en 16 September 2007 
Najaarstreffen van de U.D.C.N. in Texel. Meer info volgt later. 
 
 

                     

Verkauf – Service – Ersatzteile

Ihr Spezialist für:

URAL Gespanne und Motorräder

Chang Jiang Gespanne u. Solomotorräder

Wir bieten:   Reparaturen – Zubehör – Ersatzteile

Für fast alle russischen Motorräder

Täglichen UPS – Versand 

Fuldastr. 4

D-046117 Oberhausen

Tel: 0208/662822

Fax:0208/633755

Home: www.ural-team.de

E-mail: info@ural-team.de 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11:00-19:00 Sa. 11:00-14:00


