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Van de voorzitter.

De liefde voor Russische motorfietsen 
staat bij mij niet op zichzelf. Net als 
veel voormalige katholieken werd ik al 
jong gegrepen door de revolutionaire 
symboliek van de Russische Revolutie en 
het China van Mao. Gecombineerd met 
het idee dat er een betere wereld was 
te maken, werd er veelvuldig naar rode 
vlaggen, sterren en hamer-en-sikkel 
gegrepen. Dat ze daar ook nog motor-
fietsen maakten was mooi meegenomen. 

In 1979 was ik voor het eerst in China, en maakte daar al foto’s van Chang 
Jiangs en Dong Hai’s, niet wetende dat ik die later zelf zou kunnen aanschaf-
fen en berijden. Ik reed toen overigens al zijspan, een BMW R26 1-pitter 
met een Steib span. Het nostalgische uiterlijk van die motorfietsen heeft zeker 
meegespeeld in mijn fascinatie. 
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Toen ik in 1997 via de UDCN een splinternieuwe BMW uit 1938 kon kopen, 
liet ik die kans niet voorbij gaan, ook al heette het nu een Chang Jiang M1M, 
dat maakte het alleen maar beter!
 
In 1991 bracht ik een bezoek aan de Sovjet-Unie: Moskou en Leningrad. Net 
op tijd, want binnen een week na mijn vertrek werd de coup tegen Gor-
batsjov gepleegd, en kort daarna hield de Sovjet-Unie op te bestaan. Geen 
motorfoto’s gemaakt want geen motor te zien. Wel mijn hart opgehaald 
in het warenhuis GUM, waar een stalletje was met alleen maar speldjes. 
Minstens dertig mee naar huis genomen. Daarna ging het, zoals bekend, 
jarenlang bergafwaarts met de GOS en gleed het immense land af naar een 
schurkenstaat. Daar is met Poetin in zekere zin een eind aan gekomen, ten 
koste van veel democratische vrijheden. 

Waar ik graag naar mag kijken is de website van English Russia.com, waar 
fotoseries van het huidige en vroegere Rusland worden gepubliceerd. Wer-
kende fabrieken, maar ook verlaten fabriekscomplexen, oude ondergrondse 
schuilkelders, natuurseries, recepten, en natuurlijk filmpjes. Van dronken Russen 
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die uit een boom vallen, passagiers die een trolleybus moeten aanduwen 
en ongelukken of bijna-ongelukken. Dat er zoveel ongelukken zijn heeft  te 
maken met corruptie, omdat naar schatting bij 90% van de rijexamens de 
examinator wordt omgekocht… En naar verluidt hebben al meer dan een 
miljoen Russen een dashboardcamera geïnstalleerd, omdat de politie zo 
corrupt is, dat als je geen beelden hebt, jij de schuld van een ongeluk in de 
schoenen geschoven krijgt.

Onlangs waren er ook reportages van historische veldslagen die werden 
nagespeeld, zoals bij ons in Bourtange gebeurd met de Napoleontische oor-
log. Meer dan 800 deelnemers kwamen begin november bijeen om de slag 
om Kiev na te spelen. Voor een land dat zo geleden heeft onder de bezet-
ting verbaasde het mij dat er een heel contingent Duitsers op kwam dagen. 
Zoals gewoonlijk waren het geen BMW’s of Zundapp’s waar zij op reden. Het 
namaak Rode Leger was wat dat betreft iets meer historisch correct. En uitein-
delijk wonnen zij de slag. Vanzelfsprekend…

      Frans de Wit.
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Van de redactie

Dit keer de laatste twin van het jaar. Nummer 90 alweer, het gaat snel. Ik 
ben dacht ik begonnen rond nr. 26. Ik heb toendertijd het stokje overgeno-
men van Carel Adolfse en zijn vrouw Myra (Carel staat trouwens ook in deze 
twin).  Samen met Jan Wassenaar heb ik toen de redactie overgenomen. 

Tijdens de officiele overdracht wisselden een paar kartonnen dozen van 
eigenaar met daarin de originele knip en plak boekjes maar ook de eerste 
echte digitale kopij was daar. Een diskette met WP51 documenten was het 
toenmalig digitale archief zo ongeveer. Als ik kijk hoeveel data er nu in een 
Russian Twin zit is dat te vergelijken met dik honderd diskettes. Het totale 
Russian Twin archief omvat vandaag de dag zeg maar drie dvd’s. Maar 
ach in deze moderne tijd zijn we daar een beetje aan gewend. Met allerlei 
piepende, zoemende en knipperende apparaten rondlopen is tegenwoordig 
heel normaal. Ik ben af en toe gewoon blij dat ik mezelf lekker mag verpo-
zen op een oude Rus. 

Helga, mijn R100RT heeft inmiddels, na het ongeluk in Engeland, haar tweede 
nieuwe jasje binnen een jaar gekregen en dit keer heb ik haar goed ver-
wend. Behalve de beter kleurende nieuwe lak op bak en spatbord (met 
biesjes dit keer) heb ik ook 
het project schommelarm-
voorvork doorgezet. 

Ruud heeft in zijn vrije tijd 
een hoop werk verricht om 
ook Helga een schomme-
lend voorkantje te geven.  
Het spul zit inmiddels weer 
in elkaar en je gaat haar 
waarschijnlijk nog wel 
een keertje zien op een 
komend treffen.
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Nadat Olga voor Engeland een beetje aan het dwars liggen was ben ik 
haar maar eens wat meer gaan onderzoeken. Een paar problemen waren 
zo gevonden; de rare bijgeluiden waren een loszittend tandwiel op de 
dynamo-as en mijn olieverbruik was toch echt wel te wijten aan te ruime 
klepgeleiders. Nu had ik daar laatst tijdens het sleutelweekeinde over staan 
praten met o.a. Cok en die wist de weg. Of beter gezegd; de persoon 
die het kon oplossen (Henk). Inmiddels is Olga afgestreept van de lijst van 
groot-olieverbruikers en ik kan weer met een gerust hart de tweetakten 
afzeiken. Hoe dat ging lees je in deze Twin.

Ik (Jos) heb in de laatste bestuursvergadering aangegeven dat ik ga stop-
pen als redacteur en bestuurslid van de UDCN. Ikzelf ben als redacteur 
begonnen toen Jan ermee stopte. Ik ben ingestapt bij nummer 39. In Twin-
nummer 40 heb ik mijn eerste bijdrage als redacteur geleverd. Al met al dus 
50 nummers. Tijd om het stokje aan iemand anders door te geven. 

Toen ik het van Jan overnam ben ik gelijk op zoek gegaan naar een nieuwe 
drukker, omdat Reproduck in Leeuwarden een beetje te ver van Noordwijk 
lag. Een aantal jaren bracht ik het boekje (gebrand op een cd of dvd) naar 
verschillende drukkers. Later kon ik het boekje digitaal versturen. 

Benno vond later een goedkopere drukker bij hem in de buurt en nam deze 
taak van mij over. Voor het maken van het boekje komen Benno en ik altijd 
bij elkaar. De ene keer bij Benno en de andere keer bij mij. Een groot deel 
van de stukken heeft Benno dan meestal al grof in Indesign gestopt. Daarna 
is het finetunen en op zoek naar leuke foto’s. Het is meestal wel een klusje 
om leuke foto’s voor de voor- en achterkant te vinden. 

Na het drukken heb je nog wat werk in de vorm van het in enveloppen stop-
pen van de boekjes, etiketten uitdraaien en opplakken, bundels maken en 
wegbrengen naar het postkantoor. Ik heb het altijd met plezier gedaan en 
ik heb ook altijd erg prettig met Benno samengewerkt. Dus bij deze; ‘Benno 
bedankt’.  
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Op bladzijde 33 vind je een oproep voor een nieuwe redacteur. Verder 
in deze Twin een aantal technische artikelen, want daar hebben we er de 
laatste tijd wat minder van gehad. Ook in deze Twin, het illustere vervolg 
van onze activiteiten in Engeland. De MAG heeft ons een bezoek gebracht 
tijdens het laatste treffen in Buren en hiervan kun je op bladzijde 8 een ver-
slag lezen. Verder natuurlijk onze vaste rubrieken; tien van de twin, motor-
crypto en koken met... Het is weer wat geworden!

Veel leesplezier en natuurlijk ‘Gelukkig kerstmis en een fantastisch 2013’  en 
tot in het volgende jaar (als de Maya-kalender tenminste ongelijk heeft :) )

Groet,

Benno en Jos
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MAG artikel oktober 2012

Ural Dnepr, je kent ze wel, die oude Russische barrels die af en toe blauwe 
rookwolken uitbrakend en stampend als een oude locomotief langs komen 
denderen, in de meeste gevallen voorzien van een zijspan. 
In onze kennissenkring rijden er een paar rond, waarvan de eigenaars het 
steevast hebben over hun ‘Roesisj motorfietsj’. Uiteraard hebben de bezitters 
van deze bijzondere en karaktervolle voertuigen zich verenigd in een club, 
de Ural Dnepr Club Nederland. 

OUD IJZER 

Zeven jaar geleden bezocht MAG voorzitter Nico Perk een treffen, gecom-
bineerd met een algemene ledenvergadering en mocht zijn zegje doen. 
Nico ging tevreden naar huis met een nieuwe aanmelding op zak van een 
MAG-ondersteunende motorclub met tegenwoordig rond de 250 leden. Dit 
jaar, begin september, was de MAG te gast op het Najaarstreffen van deze 
bijzondere Russen en hun eigenaars. We worden gastvrij ontvangen door Roel 
de Glopper, secretaris en evenementencoördinator van de club en René Lems, 
penningmeester. Na de koffie, goed heet en bruin, kijken we alvast wat rond. 
Het veld van camping De Karekiet staat vol met tenten en overal daartussen 
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ontbijtende en koffiedrinkende mensen rond de kriskras geparkeerde moto-
ren, 90 procent daarvan met zijspan, in allerlei kleuren en variaties. Bij een 
aantal zien we cyrillische lettertekens op de tank, en alleen het aantal letters, 
vier of vijf, maakt duidelijk of het om een Ural of om een Dnepr gaat. Wij 
zien verder alleen de verschillen die de eigenaars zelf hebben aangebracht, 
voor de rest is het wat ons betreft lood om, in dit geval, echt oud ijzer. 

MODDERVRETERS 

Even kort de geschiedenis: het schijnt dat Hitler en Stalin, vlak voor de Twee-
de Wereldoorlog toen ze nog vriendjes waren, een deal hadden gesloten 
die ook inhield dat de Russen het concept van de BMW R71 mochten gebrui-
ken om een eigen motorfiets op te baseren. Dat werd de IMZ Ural. Toen de 
oorlog dichterbij kwam, werden de fabrieken verplaatst naar de Oekraïne 
(Dnepr) en Irbit/Yekaterinenburg (Ural). Afhankelijk van de plek waar de 
fabriek stond waar deze BMW-imitaties werden gemaakt kwam er Ural of 
Dnepr op de tank te staan. Voor een leek uiterlijk identiek, maar toch zijn 
onderhuids een hoop verschillen. De losse modules zoals blok en versnellings-
bak zijn dan wel onderling uitwisselbaar, maar zodra je deze openmaakt 
komen de verschillen tussen de respectievelijke onderdelen aan het licht. 
En die losse onderdelen zijn dan weer niet onderling uitwisselbaar. Handig 
bekeken maar niet heus ... We zien erg weinig solomotoren op het veld. RoeI: 
“Dit komt omdat juist de combinatie met zo’n bak het allemaal zo leuk maakt. 
Je rijdt al voor weinig geld op een leuke zijspancombinatie terwijl er voor 
solomotoren legio alternatieven zijn. Bovendien zijn deze oude, stevige moto-
ren geschikt om er mee het terrein in te gaan, het zijn echte ‘moddervreters’ 
waarmee je off-road erg veel plezier kunt beleven.” 

MET LIEFDE 

De meeste motoren kwamen indertijd naar Europa in de tijd van de glasnost, 
het strenge van het Sovjetregime ging er een beetje af, de discipline was 
weg en de arbeiders lagen niet zelden dronken onder de lopende band om 
motoren in elkaar te schroeven. Wat je dan uiteindelijk geleverd kreeg was 
afwachten, de samenstelling af fabriek van je bestelde motor was niet zelden 
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een verrassing. Ural- en Dnepr-rij-
ders zijn meestal creatieve geesten, 
wat te zien is aan het aanbod op het 
veld. Oude roestbakken staan naast 
met special paint fraai gepimpte 
exemplaren en als men aan de start 
komt voor de geplande toertocht 
valt ons op dat alles gewoon mooi 
en goed loopt. Er wordt duidelijk met 
veel liefde gesleuteld. 

De Ural wordt overigens nog steeds 
gemaakt, de Dnepr niet meer. Een 
Amerikaanse eigenaar nam de 
Uralfabriek over en levert nog 
steeds nieuwe motoren, maar volgens 
Roel behoren deze niet meer tot de 
funklasse van de oude modellen. Het 
Oostblok-imago is er af, de nieuwe 
motoren glimmen meer en kosten 
minimaal al rond de 12.000 euro. De 
lol is er dus wat de echte liefhebbers betreft een beetje vanaf. 

ROEMRUCHT 

De club organiseert regelmatig sleutelweekends, waar dan gezamenlijk aan 
de motoren word gewerkt en ervaringen worden uitgewisseld. Dat sleutelen 
hoofdzakelijk een mannenzaak is, blijkt wel uit het feit dat niet meer dan 
ongeveer vijftien dames actief lid zijn van de club. En ook zijn er natuurlijk de 
‘bijzitjes’, oftewel eega’s en vriendinnen die in de bak plaatsnemen. Al dat 
gesleutel heeft er onderhand wel toe geleid. dat de oude Urals en Dneprs 
die nu nog rondrijden in een technisch veel betere staat zijn dan toen ze van 
de fabriek kwamen. Ging men vroeger toeren, dan werd er niet meer dan 
zestig kilometer gereden, de rest van de dag moest er worden gesleuteld.
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De toertocht van vandaag is 120 kilometer, wat betekent dat er minder stuk 
gaat, stelling bewezen dus. En er zijn nog zoveel mooie exemplaren uit de 
goede oude tijd in omloop dat de club nog heel veel jaren zal kunnen blijven 
bestaan om beide roemruchte merken voor het straatbeeld te behouden. 
Enne, niet alleen Urals of Dneprs zijn welkom maar ook tweetakten uit het 
Oosten en natuurlijk de Chinese Chiang Jiangs. 

Tekst:  Rens Brandenburg 
Foto’s:  Kalinka Brondenburg 
 
Voor informatie over MAG & motorclubs: 

MAG 
Postbus 46. 8900 AA Leeuwarden 
E-mail: clubs@mag-nl.org 
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To sleeve or not to Sleeve, ..that is the question ?
Benno van Ham / Henk van der Ham

Ja, waar gaan we naartoe met die titel zul je denken maar het is eenvoudi-
ger dan je denkt.

Toen Olga steeds meer rookwolken ging produceren bleek het moment onver-
mijdelijk dat ik er toch echt iets aan moest gaan doen. Altijd kommentaar 
leveren op tweetakten en dan zelf meer roken dan de gemiddelde IZH/MZ is 
toch echt niet de bedoeling. Olga moest maar weer eens aan een open-hart 
operatie geloven. Net voor het sleutelweekeinde was het zover. 

De cilinder rechts was qua compressie goed en rookte niet dus die laat ik 
even buiten beschouwing. De linkerkant daareentegen is wat minder. Bij 
nadere inspectie bleken de zuigerveren en passing nog aardig in orde, 
echter de uitlaatklep droeg niet echt lekker (slappe veren) en de speling op 
de klepgeleiders was echt te groot aan het worden. Normaal betekent dat 
het eruit tikken van de oude geleiders en monteren van nieuwe klepgeleiders. 
In veel gevallen moet daarna de klepzitting opnieuw gefreesd worden of 
vervangen omdat de hoek van de nieuwe geleiders net iets anders uitkomt. 
Bij elkaar best wel een stukje werk dus.

Tijdens het praten erover op de sleutelzaterdag met Ruud en Cok kregen we 
het erover en Cok vertelde me dat er ook een andere oplossing is, Sleeven 
van de oude geleider. Nu heb ik allerlei verhalen gehoord en gezien in de 
loop der tijd maar deze nog niet. Henk van der Ham scheen een setje te 
hebben. Het zou gaan om een losse binnenhuls die je in de opgeboorde oude 
geleider brengt waarmee e.e.a. op maat te brengen is. Klinkt goed en wie 
niet probeert ...

Henk gebeld en al snel daarna een afspraak gemaakt. Je weet het inmid-
dels, voor de Twin gaat niets me te ver, zelfs niet het testen op mijn eigen 
motor. Bij Henk aangekomen geconstateerd dat de oude geleiders idd wat 
ruim waren en de nieuwe oplossing eens bekeken. 
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Het gaat om de volgende zaken:
een ruimer om de oude geleider op maat te maken voor de sleeve• 
De sleeve zelf, een Bronzen huls met profiel (om olie vast te houden) is • 
evt. in meerdere maten te krijgen
Hulpstukken om de sleeve te plaatsen, op maat te snijden en daarna echt • 
passend te krijgen

De kop moest er maar aan gaan geloven en al snel was de geleider uit-
geboord met de ruimer. Levert een mooi glad rond gat op met net genoeg 
extra ruimte voor de sleeve. Met het hulpstuk en een hamer wordt daarna de 
sleeve op de plek gehamerd.
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Als de sleeve in de geleider zit steekt er 
nog een stukje uit. Dit kan daarna met 
een speciaal mesje afgedraaid wor-
den. Voor het netjes nog even afbramen 
en eigenlijk is dan het grote werk al 
gebeurd. De sleeve zit op de plaats en 
kan gemeten worden. 

Voor de goede passing wordt er nog een 
passend hulpstuk door de sleeve heen 
getikt. Dit hulpstuk (in verschillende maten 
beschikbaar) gebruik je om de sleeve 
extra vast te krijgen in de geleider maar 
ook om de goede diameter van het gat 
te verkrijgen. 

Omdat dit voor de inlaatklep nog een klein beetje te krap was is die dus nog 
met een klein hoontje op maat gebracht.

Resultaat, twee nette geleiders in een 
fractie van de tijd die het normaal zou 
kostten. Daarnaast hoeft de klepzitting 
niet opnieuw gefreesd te worden wat ook 
weer tijd spaart. 

Als de oude geleider nu echt veel slijtage 
heeft of een ovaal gat dan gaat het 
verhaal natuurlijk niet meer op omdat je 
dan niet zeker weet hoe de ruimer door 
de geleider gaat. Misschien eindigt het 
verhaal dan nog met een herslijpen van 
de klepzitting. Ik had geluk.

Na hermontage van de kop met Duitse 
klepveren en nieuwe vers ingeslepen 
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kleppen is de compressie weer op peil en, Hoera, de rook is verdwenen. 
Benieuwd hoe lang Olga het nu gaat uithouden, u hoort van mij.

Henk, bedankt voor de gelegenheid om dit artikeltje te maken en natuurlijk 
voor het werk.

groet,

    Benno
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Ural Yamal
via de ANWB website

De Russische motorfabrikant Ural heeft op de valreep van 2012 een ‘special 
edition’: de Yamal, met zijspan. Yamal is Russisch voor ‘Einde van de Wereld’. 
Maar het is ook een berucht en onvriendelijk Russisch schiereiland en de 
naam van een ijsbreker dat de permanent bevroren wateren van de oceanen 
bevaart.

Hoewel Ural spreekt van een nieuwe motor, moet je die bewering natuurlijk 
wel met de nodige korrels zout nemen. De blauwdruk van de Yamal werd al 
voor de Tweede Wereldoorlog getekend. Als voorbeeld diende een BMW 
R71. Zolang is de Ural ook in productie.

De Yamal heeft een 749cc boxerblok met cardan plus een aangedreven zij-
spanwiel. Het blok produceert zo’n 40 pk, wat goed is voor een topsnelheid 
van zo’n 110 km/u.

Het 2012 model is verkrijgbaar in een kleur. De zijspancombinatie is uitgerust 
met een dual hull, de bodem van de motor en het zijspan zijn waterdicht.  Dat 
is een welkome eigenschap om verdwaalde reizigers te rijden uit ijzige fjor-
den. De spatborden en het zijspan zijn voorzien van 3M reflectiemateriaal.

De eerste 50 Yamals gaan naar de USA, waar ze verkocht voor een bedrag 
van $14.250 (€11.000). Of het model ook naar Europa komt, laat staan 
naar Nederland, valt nergens te 
achterhalen. 

Jammer, vooral nu de winter op de 
deur klopt.
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Engeland 2012, het vervolg

Na in de vorige twin reeds een verslag van de eerste dagen geplaatst te 
hebben hier het vervolg van onze avonturen in Engeland.

Donderdag 23 augustus

Alweer mijn tijd om te schrijven. Tweede dag in Kingsbury. Vandaag was het 
voor iedereen duidelijk dat “Guinnes is good for you”. Geslapen als roosjes, 
na die maaltijd gisteren. Ontbijt met de inmiddels bekende kauwgom boter-
hammen in Engeland + een eitje met spek. 

Daarna het plan om in Birmingham het motormuseum te bezoeken uitgevoerd. 
Een leuk museum van oude Engelse motorfietsen, waar Hans voor het eerst 
van zijn nieuwe status als “senior” kon genieten. Is het toch nog ergens goed 
voor, alleen jammer dat alle machines zo over-gerestaureerd erbij staan. 
Een oude ‘barnfind’ zou niet misstaan hebben, en ook wel eens leuk zijn, vind 
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ikzelf. Dankzij Klaas’ navigatietechnieken hebben we onze kennis omtrent 
rotondes (roundabouts or Donuts) kunnen bijspijkeren. Voor de zekerheid heb-
ben we ze allemaal maar twee keer gedaan. Na het museum terug naar de 
camping en rustig voorbereiden op het avondmaal. Boekje erbij en filoso-
feren over hoe nu terug naar Nederland. Als we om zeven uur op de boot 
moeten zijn moeten we een camping/slaapplaats zoeken in de buurt van 
Harwich. We hadden al een paar vruchteloze pogingen gedaan om een B&B 
te vinden. Dan zegt Ruud;” ik weet niet wat jullie doen maar ik ga omboeken 
naar de nachtboot van zondagavond”. Ook de rest van de groep vindt dit 
een strak plan. Kost wel een hoop geld extra. Volgende keer maar gelijk een 
nachtboot voor de heen- en de terugreis boeken.

In de avond weer naar de “Dog & Goublet” gewandeld voor een frisse pint, 
we beginnen al bij de incrowd hier te horen want ze vragen al of we morgen 
ook blijven eten want dan is het T-bone steak avond. Toen we alle vijf vroe-
gen om een Mixed Gril bleken ze daar eigenlijk niet genoeg vlees voor te 
hebben. Na wat aandringen kon er nog wat geregeld worden. 

Toen na veel gelach de borden uit de keuken kwamen, lag er denk ik een 
ons of zes, zeven aan diverse vleessoorten uitgespreid (niet gelogen). Samen 
met de eerder genuttigde pints of Guinnes genoeg om het niet meer hele-
maal weg te krijgen. Wel smakelijk gelachen met de “locals”, we werden 
bestempeld als :”mice and not men” en we hebben nog gratis zo’n beetje alle 
andere “ale’s” aan de bar even geproefd om er achter te komen of er nu 
echt goed drinkbare ales zijn. Interessante feiten genoeg geleerd die avond.
Zo weet ik nu dat een beetje ‘Local’ Brit ongeveer 20 pints of Ale weg kan 
krijgen maar slechts 12 pints Guinnes. Moet er niet aan denken. 

Moegestreden tegen het vlees en de drank zijn wij teruggewandeld naar de 
camping. (Benno)

Vrijdag 24 augustus Kingsbury – Market Harborough …. km

Weer dezelfde routine, op tijd wakker, wachten tot de kampwinkel open is en 
ontbijten. Na het ontbijt spullen ingepakt en op weg naar het doel van onze 
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trip. Het Oost-Europa treffen in Market Harbourough. Na een lekkere tocht 
door het ondertussen weer wat lieflijkere Engelse landschap aangekomen bij 
de lokale rugbyclub in Market Harborough en onthaald door de rest van de 
Nederlanders. 

Ik was gewaarschuwd 
dat het daar een 
beetje een oude 
troep was, maar dit 
overtrof mijn stoutste 
verwachtingen. 

Een clubhuis waar een 
blind paard geen 
schade kan aan-
richten en een toilet 
ter grootte van een 
gemiddelde huiska-
mer met een pisbak 
en twee toiletpotten. 
De lucht die daar 
hing was werkelijk 
onbeschrijflijk. 

Na een bezoek aan het toilet duurde het tot aan de overkant van het rugby-
veld voordat de lucht uit je neus was. 

Die avond zelfs maar eens een keer de BBQ gebruikt die Henk al de hele tijd 
op de motor gebonden had, we waren daarvoor uitgenodigd door de heren 
en het beviel eigenlijk best. 

’s Avonds in de kantine nog wat gedronken en op tijd gaan slapen.
(Roel)
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Zaterdag 25 augustus  Market Harborough

‘s Ochtends ons niet aan 
een “Full English Breakfast”  
gewaagd want dat kon 
je de vorige keer afgie-
ten, zo vet was het. Groep 
Noord heeft wel een poging 
gedaan en was heel tevre-
den. Duidelijk een andere 
cateraar dan vier jaar 
geleden. 

Die dag was er een off 
road tocht en een toertocht. 
Voor beide hadden wij een goede smoes om niet mee te gaan. 

De off road ging over paden met diep ingesleten sporen van Landrovers en 
daar wilden wij onze BMW’s met hun kleine grondspeling niet aan wagen. 
De toertocht zou hoofdzakelijk bezet worden door tweetakten en daar is een 
echte Russen/BMW rijder toch behoorlijk allergisch voor. 

Op eigen houtje zijn we 
maar naar de sluizen gere-
den in de buurt, de Foxton 
Locks en daarna zijn we 
gaan shoppen in Market 
Harborough. In een pub 
wat gedronken en kenne-
lijk is de kwaliteit van de 
toiletten streekeigen, want 
van dit toilet was de halve 
deurpost weggerot, deur 
kon niet op slot en in de bril 
zat een barst waar je met 
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billen in vast bleef zitten. Na het inslaan van souvenirs voor het thuisfront en 
boodschappen teruggekeerd naar het rugbyveld waar een aantal helden 
binnen was gaan eten. Vier jaar geleden hadden de toenmalige bezoekers 
in de kantine gegeten en het was matig bevallen. Een aantal diehards van 
de groep noord (Henk, Luijt, Cock en Gerrit) hebben het wel aangedurfd om 
daar te eten.’s Zij kwamen met positieve verhalen terug. 

Avonds naar de prijsuitreiking en de loterij. Hans krijgt de prijs voor de verste 
afstand die gereden is door overzeese deelnemers naar de meeting. Hij vindt 
dit niet fair en geeft zijn prijs aan Henk van groep Oost op zijn Jawa 175 
cc. Ruud krijgt de prijs voor de mooiste Ural en Robert Hofman krijgt de prijs 
voor de mooiste, en enige Moped. Na een lange sessie met lootjes en prijzen 
de tent opgezocht.
(Roel)

Zondag 26 augustus De laatste dag

Iedereen had er zin in om naar huis te gaan. Tien dagen met dezelfde vijf 
koppen om je heen is wel genoeg. We hoeven pas om acht uur bij de boot te 
zijn, dus we hebben alle tijd. 

Die tijd leken we ook wel nodig te hebben, want weer was het een BMW met 
panne. Mijn accu was leeg, leek het op. Door Ruud onder grote hilariteit van 
de vele omstanders van het rugbyveld afgesleept naar de parkeerplaats 
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en moeiteloos aangesleept. Bij de eerste koffiestop zei Hans dat er bij hem 
door regen wel eens corrosie op de polen zou kunnen zitten. Het bleek nog 
eenvoudiger. Er was een accupool losgetrild. Na vastdraaien geen probleem 
meer gehad. 

We hadden gehoord dat er Shuttleworth een motor- en vliegtuigmuseum is. 
Het ligt wat naast onze route maar best mee te pakken. Bij aankomst blijkt 
het een erg duur museum te zijn en met het National Motor Museum nog in 
het achterhoofd hebben we er niet zo veel vertrouwen in dat het de moeite 
waard zal zijn. Na een kop koffie en het bewonderen van een AJS zijspan uit 
1953 met een rieten zijspanbak weer vertrokken. 

Dan slaat het noodlot toe. Ik moet bij een wegversmalling redelijk hard in de 
remmen om op tijd te stoppen voor een tegenligger. Dan hoor ik een gekrijs 
van blokkerende banden achter mij. 
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Het volgende moment sta ik de zijspan van Benno die op zijn kant ligt met 
Benno eronder, omhoog te duwen zodat Benno er onderuit kan kruipen. 
Hoe ik van mijn motor af ben gekomen, geen idee. Samen het span weer op 
drie wielen gezet en de schade aan mens en machine op een rij gezet. Benno 
heeft een paar gekneusde ribben en van zijn zijspan is de bak en het spat-
bord flink beschadigd. Ook is het scherm en de rechterspiegel van zijn RT 
kuip kapot. Na een poosje vruchteloos gesteggel met zijn verzekering besluit 
Benno maar te proberen of hij en zijn span nog kunnen rijden. Het is niet leuk 
meer, maar het gaat. 

Voorlopig rijden we nog door op leuke kronkelweggetjes tot Benno zijn span 
aan de kant zet om bij te komen. Na een half uurtje pauze besluiten we de 
snelweg op te zoeken zodat Benno veel minder hoeft te sturen. Ondanks alle 
ellende toch nog mooi op tijd in Harwich. Na het betalen van onze over-
boekingskosten en door de douane staan we voor de boot. Daar zullen we 
nog wel even blijven staan. De onderste deur van de ferry wil niet open dus 
alle verkeer van de boot af via de bovendeur en later ook het verkeer de 
boot op. De geplande afvaart was kwart over elf maar werd ruim half één. 
Nog een afsluitend biertje gedronken om de huishoudpot leeg te maken en 
we gaan naar bed. Iedereen is benieuwd hoe Benno morgen zijn bed uit zal 
komen.
(Roel)

Thuiskomst.

’s Ochtends blijkt Benno zich tot zijn eigen verbazing en die van ons zich veel 
beter te voelen dan we gedacht hadden, het is geen pretje maar er is mee 
te rijden. Alle scenario’s van aanhanger ophalen kunnen in de prullenbak. 
Na een laatste groet op de parkeerplaats van de veerboot gaat ieder zijns 
weegs.

Het was machtig leuk, waarom gaan we maar één keer in de vier jaar?
(Roel)

  Hans, Roel, Klaas-Jan, Ruud en Benno
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Agenda 2012-2013

Ook in 2013 komen er weer de vier tra-
ditionele motortreffens, een extra sleutel-
treffen en een dagrit. 

Wij hopen jullie op zo veel mogelijk 
Treffens te zien. Let op, een aantal data 
in 2013 zijn nog voorlopig. Je hoort zo 
spoedig mogelijk van ons de definitieve 
agenda.

1-2 en 3 maart WATJESTREFFEN

Dit jaar weer op een nieuwe locatie in het Gooi, maar wel dezelfde datum 
als vorig jaar. Helaas is het niet gelukt om het treffen in januari/februari te 
organiseren. We blijven proberen.

23 maart ZANDHAPPERSRIT

Ook dit jaar organiseren Benno en Rob een tocht door het Brabantse (zand)
land. Aansluitend heeft het bestuur op zondag de traditionele voorjaars 
bestuursvergadering.

12-13 en 14 april SLEUTELWEEKEND

Werkt alles nog na een lange winter?. Wat behoeft aandacht voor het 
motorseizoen? Of misschien een probleem waar je al langer mee kampt?
Nieuw op de agenda een VOORJAARS SLEUTELWEEKEND.
Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op 
de tijd te hoeven letten. Ook nu weer in Leimuiden vlakbij ons bestuurslid 
Technische Zaken.
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3-4 en 5 mei VOORJAARSTREFFEN

Dit jaar is ons voorjaarstreffen incl. Algemene Leden Vergadering in het 
midden van het land in de buurt van Eerbeek 

21-22 en 23 juni ZOMERTREFFEN

Eindelijk weer eens een treffen voor onze noordelingen in het noorden.
In de buurt van Eelde zullen we ons verzamelen.

7 september VLIETLANDERIT

Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een overgete-
lijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.

13-14 en 15 september NAJAARSTREFFEN

Om de eerlijke verdeling over het land compleet te maken is ons laatste 
treffen in het zuiden van het land in de omgeving van Weert.

27-28 en 29 september SLEUTELWEEKEND

Heeft alles de zomer overleefd? Of had je toch iets meer aandacht aan 
je Rus willen besteden? Of misschien een probleem waar je al langer mee 
kampt? Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten. Ook nu weer in Leimuiden vlakbij ons 
bestuurslid Technische Zaken. 
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De tien van de Twin
 Tien vragen… 
  Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam:     Carel Adolfse  
Leeftijd:     50
Gezinssamenstelling:  getrouwd 2 kinderen
Beroep:    metroloog
Motorpark:                BMW R75/7 + 
    Yamaha XT 500
Lid van de UDCN sinds:   mensenheugenis

1. Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
Ik kan me nog goed herineren dat ik zo nu en dan een motorfiets jaarboekje 
kocht waarin ook de motorfietsprijzen genoemd stonden. Sommige mensen 
hebben al jong een kinderwens, ik had al vroeg een motorfietswens.
 Als scholier moest ik wel realistisch zijn en kiezen voor iets goedkoops. Tot 
mijn verbeelding spraken motoren als de Norton Commando JPS en Triumph 
Bonneville, maar dichter bij mijn budget kwamen de Jawa’s, MZ’s en als enige 
viertakt in het rijtje de URAL DNEPR 
zoals deze genoemd werd door de 
legendarische importeur van die tijd 
Henk Vink. Deze importeur blonk uit 
door zijn bijzondere advertenties 
met kreten zoals dat het bewezen 
was dat motorrijden kaalheid voor-
komt enzo.

Via een ex-zwager ben ik begonnen 
met motorrijden op een Lambretta 
scooter (< 80 km/uur) waarna  een 
Kawazaki KH250 3 cilinder (rijbe-
wijs gehaald) en een Honda CB500 
volgden. De CB500 en mijn vader 
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hebben mij overtuigd dat een 4 cylinder motorblok er minstens 2 teveel zijn, 
waarna ik uit ging kijken naar een motorfiets met minder cylinders. Uiteinde-
lijk werd dit een solo Dnepr MT11 met solocardan (in het begin altjd te hard 
rijden aangezien de kmteller niet aangepast was). Met de MT11 veel erva-
ring opgedaan in pogingen om Russische motoren betrouwbaarder te maken 
wat vaak resulteerde in het weer laten ophalen door pa met de aanhanger. 
Ondanks dat het uitvallen van mijn MT11 meestal door eigen veranderingen 
werd veroorzaakt, vonden de motorrijders in mijn directe omgeving hierin 
bevestiging om toch maar Japans of Duits te blijven rijden. Let wel dat ik in 
die tijd geen andere eigenaren kende van Russische tweewielers, sterker nog 
ik had zelfs nog nooit een andere Russische motor zien rijden.
Affijn na de MT11 helemaal suf gesleuteld te hebben, kwam er een MT16 
span in mijn leven. Met nul zijspanervaring deze opgehaald in Schagen en in 
het donker terug naar Baarn gereden. Er van uitgaande dat de kmteller bij 
deze ook wel sterk zou afwijken, kreeg ik later te horen dat 60 km/uur op 
de snelweg wel erg langzaam was! 

2. Wat is de beste herinnering aan je span?
Eigenlijk alleen maar goede herinneringen, Elefantentreffen, Joegoslavie, 
eerste semi officiele Ardennentreffen, vrouw gestrikt met het zijspan, erin 
getrouwd en last but not least erg handig geworden met sleutelen.
Nog niet genoemd, maar een van de redenen om met motorrijden te begin-
nen was met name “De Jacht”. Op de middelbare school exacte vakken 
gekozen en doorgestroomd naar een technische opleiding, kom je in een 
redelijk vrouwloze omgeving terecht en ik had het idee dat ik als eigenaar 
van een zijspan een interessante partij was voor de andere sexe. Uiteinde-
lijk heb ik daar wel gelijk in gekregen, al duurde het wel wat langer dan 
gedacht.

De mijns inziens cruciale zijspantocht in “De Jacht” was een rit naar een jazz-
festival in Maastricht. Ik had een meisje ontmoet in Den Haag en we hadden 
afgesproken om samen naar het jazzfestival te gaan in Maastricht. Op de 
bluf gezegd dat we dit wel met het zijspan konden doen vond ze dit een 
geweldig idee. Uiteraard was het op de heenreis t@#@##@@ honden-
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weer en zou ik zelf 
lekker met de auto 
gegaan zijn, maar 
ja echte mannen 
enzo toch maar 
de rit Baarn-Den 
Haag-Maastricht 
volbracht. 

Geweldig festi-
val meegemaakt, 
overnacht in een 
half afgebouwd 
kantoorpand en ‘s ochtends ontbeten met percolatorkoffie en een sigaartje..
hoeveel stoerder moet je het maken!  

Naast het motorrijden ben ik ook aktief geweest in de begindagen van het 
UDCN bestuur en heb een tijd het clubblaadje gemaakt. Terugkijkend op die 
tijd kan ik zeggen dat ik hier ook zeer warme herinneringen aan heb overge-
houden en mij dit als persoon ook mede gevormd heeft.

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?
Eigenlijk heb ik geen slechte herinnering. Natuurlijk heb ik veel gesleuteld en 
heb ik onderweg wel eens pech gehad, maar dat hoort bij het avontuur. Als 
je mijn vrouw zou vragen denk ik dat ze het met 6+ maanden zwanger aan 
moeten duwen van ons span komende uit Groningen waar bij elke 25 kilome-
ter spaken uit het achterwiel braken zou noemen. 

4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, 
 Chiang Jang o.i.d.?
Zelf kan ik veel eigen meegemaakte anekdotes bedenken, wat mij nog 
heel goed bij staat is een waanzinnige rit naar het Elefantentreffen in Zuid 
Duitsland, 1 dag heenrijden, 1 dag kamperen en de volgende dag weer 
naar huis. Zijn de rit begonnen met 2 Dneprs en een BMW R27. De R27 heeft 
het gehaald tot net over de grens in Duitsland en moest toen afhaken, Mijn 
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zijspan en een solo Dnepr van een zekere Kees (die steeds zijn koplamp 
moest demonteren om zijn motor uit te zetten) zonder enige problemen de 
+/- 2000 km afgelegd in barre omstandigheden.

Overigens is er ook een geweldig verhaal over bovengenoemde Kees die zijn 
vakantie in de Ardennen viert met zijn Dnepr op wittekat batterijen omdat 
zijn dynamo de geest heeft gegeven. Dat is pas avontuur!

5. Heb je nog andere hobby’s?
Heel veel werken (eigen zaak), Linux, PHP programmeren

6. Wat was het beste treffen ooit?
Het eerste onofficiele Ardennentreffen is wat mij betreft niet te evenaren. 
Alles was perfect, de juiste rare snuiters , niet te grote groep, prachtig weer / 
sneeuw en lekker anarchistisch. 
Eigenlijk was dit niet zozeer een clubevenement als wel een spontaan opge-
borreld vaag plan die we gedeeld hebben met een paar leden die wel mee 
wilden. Op de bonnefooi naar  de Ardennen en bij gebrek aan wintercam-
pings wild kamperen in de bossen. 
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7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder
 en waarom?
Ik heb geen inzage in het aktuele UDCN bestand, maar naast mijn eigen Rus-
sische twee/driewiel creaties staat mij nog een geweldig zijspan bij van een 
persoon die een tijdje in Australie had gewoond en zijn Dnepr had uitgerust 
met kangaroo vanger, trekhaak en hijsinstallatie. Naar eigen zeggen is hij 
een keer aangehouden op de snelweg met een tandemasser aangekoppeld. 
Overigens hebben we de hijsinstallatie  een keer nodig gehad om een tijdens 
een ander ardennentreffen gecrasht zijspan te repatrieren naar de camping.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?
Geef de moed nooit op, de kwaliteit van een Russische motor maakt dat je er 
vaak aan dient te sleutelen, is goed voor je karakteren je vaardigheden.

9. Vraag van Robert Hoffman aan Carel: Hoe gaat het met je en rijd  
 je nog motor?
Alles gaat goed met me, ik rijdt 
nog steeds een BMW R75/7, 
mijn laatste Dnepr creatie met 
DAF motor heb ik al weer enige 
tijd geleden verkocht. Kinderen 
zijn te groot voor in het zijspan 
(eigen willetje) en er gaat toch 
niets boven solo rijden al is het 
maar op een oude BMW.

10. Welke ultieme vraag 
heb jij voor wie?
Al enige tijd uit het oog verlo-
ren..wat is er gebeurt met Kees 
Rieuwerts uit Doorn.

Carel
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Redacteur gezocht (m/v)

Zoals jullie in het voorstukje hebben kunnen lezen, zijn we als redactie drin-
gend op zoek naar een nieuwe mederedacteur voor de Twin. De Russian 
Twin is een uitgave van de UDCN die vier keer per jaar verschijnt. Het blad 
maken we altijd op met Adobe Indesign. Als je hier kennis van hebt dan is 
het mooi meegenomen, anders zijn de belangrijkste zaken van dit program-
ma zo uitgelegd. 

Naast de Twin geven we ook nog enkele nieuwsbrieven uit die verzorgd 
moeten worden. Het gaat voornamelijk om het redigeren van ingekomen 
stukken, het creatief opmaken van het blad en natuurlijk af en toe zelf een 
stukje schrijven. Goed beschouwd kost het maken van een boekje je rela-
tief weinig tijd. Normaal gezien draaien we het boekje in een paar uur in 
elkaar. 

Heb je zin om mee te helpen jullie lijfblad in elkaar te steken? Ben je een 
beetje creatief, heb je goede ideeën en denk je dat je kunt bijdragen aan 
een leuke blad, dan horen we graag van jou. 

Je kunt je hiervoor aanmelden bij de redactie via redactie@udcn.nl

Website
 
Naast een redacteur zijn we ook nog op zoek naar iemand die onze web-
site wil onderhouden. Eigenlijk zoeken we iemand die verstand heeft van 
webbeheer en die onze clubsite eens opnieuw zou kunnen opbouwen en van 
een nieuwe look zou kunnen voorzien. 

Het onderhouden van het UDCN-forum hoort ook bij deze taak. Heb je 
verfrissende ideeen hiervoor of voel je jezelf er door aangetrokken er iets 
mee te gaan doen ?

Ook hiervoor kun je aanmelden bij de redactie via redactie@udcn.nl
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Motocrypto

Oplossing nummer 89, oktober 2012.

1.Yamaha2.Ural,3.Honda4.BMW5.BSA6.CZ7.
Susuki8.Royal Enfield9.Super Elastiek10.Mon-
ster.

We hebben een oplossing ontvangen van 
Karin, Harry en Stef, helaas kunnen wij deze 
niet goedrekenen. Maar niet getreurd, hier onder geven we jullie weer een 
nieuwe kans.

Nieuwe opgave:

1.Van deze kant bekeken of toch van onderen?  ..o.ie.
2.Uitgevonden door Kain en Abel, 
 voor binnen als voor buiten.   .a.e.
3.Tot aan de rand gevuld, om de rijen te sluiten.  .o..ou. .y..ee.
4.Terug schakelen voor meer vaart?              .e…e..i..
5.Dat prikt, deze verbrandingsrest.   ..ee.a.
6.Druk binnen het huwelijk?    .o…e..ie.e..ou.i..
7.Zijn die rij schakels op de bon?    .i…i.u.ie.e..i..
8.De zijden van een vrieskist.    .oe..i..e.
9.Totaal uitgeput, dat kost banden.   .u..ou.
10.Rijdt Speedy op een ratbike?    .o.o..ui.

Stuur je oplossing naar:

Luijt.postma@gmail.com
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Schommelarmvoorvorken 
(Met dank aan Roger voor de herpublicatie)

Voordat we kunnen overgaan op het meten en bouwen van een schommelarm 
voorvork, zal er toch eerst een beetje theorie over de voorvork in het alge-
meen moeten zijn.

Hier zie je een heel eenvoudig zwenkwieltje. 
Deze is echter heel handig voor de theorie 
en voor het begrip "naloop". Zoals je in het 
plaatje kan zien ligt het raakvlak van het wiel 
niet recht onder het draaipunt. Als het geheel 
naar links word gerold, dan zal het wiel altijd 
netjes volgen. 
 
Hoe groter nu de afstand (de "naloop") tus-
sen het draaipunt en het raakvlak met de 
ondergrond, des te rustiger rolt het en is het stuurgedrag ook rustiger.  Als 
de afstand korter wordt (dus minder naloop) dan wordt het stuurgedrag wat 
nerveuser (het klapperen van een win-
kelwagenwieltje) en is ook makkelijker 
door een bocht te krijgen. Van deze 
laatste eigenschap gaan we gebruik 
maken.
 
Hier rechts zie je een standaard 
voorvork in een motor. Nu lijkt het of 
het draaipunt altijd achter het wiel 
ligt, maar het tekeningetje maakt een 
hoop duidelijk. Het draaipunt is dus 
het balhoofd. (Het maakt niet uit wat 
voor model balhoofdplaten er in een 
motor zitten of hoe schuin de voor-
vork staat, de meting blijft hetzelfde). 
Dit balhoofd-draaipunt zet je door 
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naar de vloer. De as van het wiel wordt haaks vanaf de vloer gemeten. Het 
aantal centimeters wat de as achter het draaipunt van het balhoofd ligt, is 
de naloop (gemeten op de vloer) Voor customs is deze afstand langer als die 
van sportieve machines, voor zijspangebruik is het allemaal nog te lang en 
willen we het nog korter hebben. 

Wat we dus willen is een lichter sturende zijspancombinatie. Daarom moeten 
we de naloop verkleinen. Dit kan op een aantal manieren.

Het wiel verplaatsen t.o.v. de vork.• 
Andere balhoofdplaten, zodat de vork schuiner komt te staan en het • 
wiel dus meer naar voren (o.a. toegepast bij HD, aangezien deze sterke 
voorvorken hebben)
De voorvorkpoten naar voren verplaatsen, dit kan door een set andere • 
balhoofdplaten of door een set hulpstukken waarmee de voorvorkpoten 
vóór de balhoofdplaten komen
Het plaatsen van een kleiner wiel• 
Het monteren van een schommelarmvoorvork, hierover gaat de rest van • 
dit artikel

Waarom dan toch een schommelarmvoorvork? 

de naloop kan minder gemaakt worden, dus lichter sturen. 
de zijdelingse krachten worden niet rechtstreeks overgebracht op de veerele-
menten, dus geen lekkende oliekeerringen meer. De remkrachten kunnen 
onafhankelijk van de veerbeweging gemonteerd worden, dus de vering blijft 
werken tijdens het remmen. 

Voordat begonnen wordt met de bouw van een schommelarm voorvork is het 
belangrijk om te bepalen welk wiel erin komt. Want als je later een ander 
wiel plaatst veranderd de naloop weer. Het toepassen van het originele wiel 
is veruit het makkelijkst. De originele rem(men) kan (meestal) gebruikt worden 
en er zit geen afwijking in de kilometerteller. Er zijn speciale banden te krij-
gen voor zijspan gebruik, deze hebben een hardere rubbersamenstelling en 
gaan dus langer mee. Een paar voorbeelden zijn de "Block C" van Metzeler, 
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Avon heeft ook een aantal voorbanden voor zijspangebruik en er zullen er 
nog meer zijn, o.a. afkomstig uit het v.m. oostblok. 

De constructie

Nu eerst een boodschappenlijstje;
Diverse soorten pijpmateriaal voor het maken van de poten, de swing en • 
diverse (afstand)busjes. De pijp voor de poten zelf is naadloos dikwandi-
ge constructiepijp (de dikte is afhankelijk van de originele vorkdiameter), 
voor de swing normaal constructiepijp van 1” (33,5mm)
Plaatmateriaal, voor de schokbrekerbevestigingen (staal 8 mm dik) , • 
remklauwsteunen (aluminium of stalen strip) enz.
Een set schokbrekers, de normale achterschokbrekers van een middel-• 
zware motor zijn prima.
Een set rubberscharnierbussen. Ik gebruik ze van Eriks (groothandel in • 
Alkmaar) type Flexibloc 561-213, hier gaat een 12 mm bout doorheen. 
Op de foto staan ook de stalen bussen die om de flexiblocs heengaan en 
de twee vorken waar ze tussenin komen.

En uiteraard een wiel, balhoofdsplaten en remklauw(en), hier zijn ze van een 
Yamaha TR1 met dubbele schijfrem. Maar je kan ze ook tegenkomen van 
andere motoren zoals een BMW K100 of R-series.

De voorbereidingen voor het buigen van de poten zijn allereerst de maat 
van de pijp bepalen aan de hand van de balhoofdplaten. Bij de gebruikte 
platen van de Yamaha was de dikte van de standaard voorvork poten 37 
mm, van de BMW 41,5 mm. De dichtst bijkomende handelsmaat dikwandig 
pijp is 38,3 c.q. 42,5mm met een wanddikte van 5-7 mm deze draaien we af 
over een lengte van 27 cm (de hoogte van de twee balhoofdsplaten) naar 
de dikte van de originele poten. Er blijft dan nog genoeg wanddikte over.  
 
LET OP! het afdraaien moet wel als eerste gebeuren, want als de pijp een-
maal gebogen is kan hij niet meer in een draaibank. Een tweede optie is om 
met een ruimer de openingen in de balhoofdplaten op te ruimen naar de 
dikte van de buizen. 
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De lengte van de buizen 
verschilt per motor, maar 
als je twee stukken van een 
meter hebt kom je niet te 
kort. In mijn geval moeten 
ze ongeveer 75 cm lang 
zijn. 

Hier links zie je de buizen 
zoals ze gebogen zijn. De 

dikwandige zijn eerst afgedraaid op de maat van de oude voorvork en 
toen gebogen. De plaats van de bocht en hoeveel je hem buigt is een kwes-
tie van smaak, de naloop bepaal je pas als je de 
scharnierpunten op de swing zelf last. De normale 
constructiebuizen zijn hier gebogen uit één stuk, die 
moeten nog gezaagd worden. Rechts zie je de twee 
buizen in de balhoofdplaten zitten. Hier de foto 
van de vork met alle delen erop gelast. Van onder 
naar boven; de bussen om de scharnierbussen in te 
doen, de verstevigingsbrug (deze brug wordt pas 
vastgelast na het uitrichten van de gehele voorvork, 
zie ook de meetmethodes) en de schokbrekerbeves-
tiging. 

De volgende stap is het maken van de schommel 
(swing) om het voorwiel heen. Omdat de meeste 

buigpersen geen bocht van 
180º kunnen buigen wordt de swing uit twee delen 
gemaakt die je achter het wiel aan elkaar last. 

Ik draai altijd een klein stukje pijp af wat ik in deze 
buizen schuif en dan eromheen vastlassen (zie het 
plaatje links). Er moet natuurlijk een V-naad inkomen 
om het geheel goed te kunnen lassen en de breedte 
ter plaatse van de vooras moet ook juist zijn om alles 
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te kunnen bevestigen, zoals remklauwen/schijven, kilometertelleraandrijving 
enz. Daarom is het noodzakelijk dat de twee bevestigingen van de vooras 
ook al gereed zijn voordat je de swing in elkaar last. 

Linksonder zie je de swing van de BMW en rechts die van de Yamaha. 

De onderste swing verder in elkaar gelast met alle bevestigingen erop.

Het is ook erg gemakkelijk om even een tekeningetje te maken van de volg-
orde van alle onderdelen op de vooras. Dit i.vm. het later weer monteren. Je 
zit namelijk altijd met b.v. een kilometerteller aandrijving, de lagers van de 
remklauw steun(en), vulbussen/ringen enz. 

Je ziet op de swing de as bevestiging, de platen voor de schokbrekers en 
de spatbordsteun, de twee “U”-vorken voor het scharnierpunt enin het mid-
den nog een steuntje voor het spatbord. De bevestigingsplaten zitten bij de 
Yamaha vork aan de buitenzijde van de buis, dit omdat de schokbrekers dan 
mooi recht uitkomen op de vorkpoten. Deze swing is namelijk iets breder dan 
de vork. De spatbordbevestiging wordt uitgemeten met het wiel erin. 
 
De plaats waar de scharnierpunten zitten wordt behandeld op de pagina 
over de metingen. Hier zie je hoe ik het wiel heb uitgelijnd bij de BMW 
K100. En zo ook de exacte plaats voor de scharnierpunten bepaald. 
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Allereerst heb ik, nadat 
de twee voorvorkpoten 
er goed inzaten (met een 
hulpstaaf meten vanuit het 
draaipunt van het balhoofd) 
het stuur in de rechtuitstand 
vastgezet met twee bindrie-
men (foto links) daarna van 
lasdraad een hulpdraadje 
gemaakt die recht vooruit 
wijst en dan met de uitlijn-
staaf door het balhoofd 
het wiel recht vooruit gezet 
(foto onder) Met een water-
pas wordt gecontroleerd of 
het wiel net zo recht staat 
als het achterwiel. 
 
Ook deze bevestigings-
punten moeten afgetekend 
worden met de vork in 
elkaar gezet en zijn uiter-
aard afhankelijk van de 
gebruikte schokbrekers. Op 
deze foto zijn de bevesti-
gingen van de trekstangen 
van de remmen nog niet 
gemonteerd. 
 
En het laatste wat nog 
geconstrueerd moet worden 
is de bevestiging voor de 
remklauw, of zo als in dit 
geval; de remklauwen.
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 Rechts zie je op de foto dat ik ze 
van staal heb gemaakt. De onder-
ste ringen komen om een kogel-
lager heen, de remklauw wordt 
bevestigd aan de twee bussen 
die er zijn opgelast en bovenaan 
komt de trekstang die weer aan 
de vork vastkomt. Deze constructie 
is voor zowel de Yamaha als de 
BMW nagenoeg gelijk en zal ook 
voor andere merken/types toe te 
passen zijn.
 
Nu rest alleen nog maar het ver-
ven/spuiten van het geheel. Houdt 
er rekening mee dat de delen die 
in de balhoofdsplaten komen niet te dik in de verf komen te staan, dan past 
het namelijk niet meer. Rechts zie je een foto van het eindresultaat van de 
Yamaha vork en links die van de K 100.
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Nog een paar laatste opmerkingen:
 
De bouten die door de scharnierbussen, Flexiblocs, en de “U” klemmen heen 
lopen moeten goed vast zitten. Het is de bedoeling dat het rubber van de 
flexiblocs de scharnierbeweging opvangt en niet dat de bout gaat draaien 
door de bus, dit geeft slijtage. 

De verstevigingsbrug die onderaan op de poten gelast is kan niet weggela-
ten worden. Deze geeft een essentieel deel van de stevigheid aan de vork, 
zeker voor zijdelingse belastingen. Ik heb het zelf geprobeerd, het is geen 
rijden, want de poten draaien door de balhoofdsplaten heen! 
 
Let ook even op een bevestigingspunt voor de opnemer van het digitale 
(fiets) km-tellertje, indien toegepast.

Het meten aan de motor :

Er zijn een paar belangrijke metingen aan de motor die je moet verrichtten.
Het eerste waar je rekening mee moet houden is de te gebruiken wielen, dit 
bepaalt namelijk de hoogte van de motor. Dus niet opmeten met grote wielen 
terwijl er later 15 inch wielen inkomen, want dan wordt de naloop wel erg 
klein!

Om te beginnen wordt de motor op z’n wielen gezet 
en wordt de naloop, hoogte e.d. gemeten in de 
huidige toestand, zie ook de inleiding over schommel-
armvoorvorken. Je zou dan al het draaipunt van het 
balhoofd kunnen aftekenen op de grond, maar dat 
kan makkelijker later. Meet wel de hoogte e.d. op. 

Dan wordt het tijd om de voorvorkpoten uit de bal-
hoofdsplaten te halen. Verderop staat een andere 
meetmethode (getekend met een Suzuki).
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Je moet op één of andere manier 
precies het draaipunt van het balhoofd 
op de grond aftekenen, dit zonder de 
motor van z’n plek te halen. Dan heb 
je het punt staan alwaar je 0 (nul) cm 
naloop zou hebben als hier het wiel 
precies op zou komen te staan.

Echter we willen nog wel iets naloop 
over houden, dus gaan we nu het wiel 
neerzetten. Zie de tekening en de foto 
zoals ik het heb uitgemeten bij de 
BMW K100 van Wilma.

Zo, dat staat. En op zo’n 4 cm naloop, 
dus de as staat ongevier 4 cm achter 
het afgetekende draaipunt, dat is wat 
ik zo’n beetje aanhoudt. Meer naloop stuurt zwaarder 
en geeft meer stabiliteit, minder stuurt lichter maar 
wordt ook instabieler.

Volgende fase; het aftekenen van de twee vorkpo-
ten. Hiervoor kan je het makkelijkst twee raggels 
of andere latten nemen. Eéntje doe je door het 
balhoofd, de andere met een schroef er aan vast. 
Dan ga je d.m.v. schuiven en draaien de maat van 
de poot bepalen. Er zijn twee plaatsen bepalend; 
passen de schokbrekers en komt het scharnierpunt 
ongeveer bij de achterkant van de band uit?

De volgende stap is dan het voorwiel dan het 
gewenste aantal cm’s naar voren te plaatsen, vervol-
gens is het opmeten en buigen van de voorvorkpoten 
gelijk aan de manier hiernaast. 
Zie ook de groene lijn in bovenstaande tekening. 
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Voor het grootste deel is het een kwestie van kijken, 
potje bier erbij, weer kijken en jezelf afvragen; 
smoelt het wel? 

Dan volgt pas veel later de laatste fase. Als alle 
onderdelen klaar zijn moeten de scharnierpunten 
bepaald worden. De voorvork wordt in de balhoofd-
splaten geschoven en de swing wordt om het voor-
wiel gezet. 

Dan wordt het voorwiel weer op zijn merk, de goede 
naloop dus, gezet en worden de scharnierpunten 
vastgesteld, zie het oranje puntje op bovenstaande 
tekening.

Als alles dan vastgehecht zit volgt de laatste fase, het uitrichten van het voor-
wiel. Dat moet natuurlijk ook rechtop staan, net zoals het achterwiel, en in het 
midden van de vork. Dit is een kwestie van meten met een waterpas, touwtje 
en blokhaak, maar als je al zover bent gekomen moet dit laatste stukje ook 
geen probleem meer zijn !! Zorg er wel voor dat het voorwiel t.o.v. het ach-
terwiel rechtop staat en in het midden!

Succes !!

P.s. Kijk ook eens op de website van  www.ezto.nl.  hij kan alle onderdelen leve-
ren voor dit soort klussen en is de oorspronkelijke auteur van het verhaal.
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Koken met ...
Russische Stoofpot

Hallo mensen,

Jullie hebben huiskok Boris enige tijd moeten 
missen, omdat hij  het te druk had met sleutelen 
aan zijn Ural. Maar goed, zijn motor zit weer in 
elkaar, echter ontbreekt het nog aan vonken.

Gelukkig zitten er nog wel vonken onder de pan en heeft hij voor deze koude 
periode een mooi recept voor een lekkere Russische hap, genaamd “Russische 
stoofpot”.

Wat heb je nodig voor 4 personen?

4 varkenslapjes, • 
2 lapjes kalfsvlees, • 
2 lapjes rundvlees, • 
4 lepels olijfolie, • 
75 gram boter, • 
peper uit de molen, zout, • 
21/2 dl. Bouillon, • 
400 gr. Geschaafde witte kool, • 
2 gesnipperde uien, • 
4 eetlepels droge witte wijn, • 
40 gr. Bloem, • 
6 in plakjes gesneden groene olijven, • 
6 in plakjes gesneden zoetzure augurken, • 
6 in plakjes gesneden champignons.• 
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Bereiding:

Maak olie warm in de vleespan en bak hierin de lapjes aan weerszijde 
mooi bruin. Voeg 30 gr. Boter toe en bestrooi het vlees met peper en zout. 
Schenk 1 ½ dl. Bouillon langs de wand in de pan en doe daar het deksel 
op. Draai de warmtebron laag en laat het vlees stoven.  Overgiet de kool in 
een vergiet met kokend water en  laat dat uitlekken. Verwarm 30 gr. boter, 
fruit daarin de ui goudbruin  en voeg dan de kool toe met peper en zout.  
Laat de kool onder af en toe keren, slinken. Sprenkel de wijn over de kool en  
schenk daar de rest van de bouillon bij. Schep de groenten om  en strooi er 
al scheppend de bloem door en schenk er het braadvet van het vlees bij.  

Bestrijk een ovenschaal met boter  en verwarm deze voor in het midden 
van een hete oven. Schep de helft van de kool in de schaal, verdeel daar 
de helft van de plakjes olijf, augurk, en champignons over en leg de lapjes 
vlees over de kool. Schep de rest van de kool in de schaal over het vlees en 
verdeel de rest van de augurk, olijf en champignons erover.  Zet de schaal             
in de               oven tot de inhoud door en door heet is geworden .
  

                     Boris !



48

Nummer 90, december 2012Ural Dnepr Club Nederland

Steunpuntenlijst 2011/2012

Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst. 

Zoals altijd geldt nog steeds dat onze steunpunten bestaan uit vrijwilligers die 
het erbij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen 
helpen, ze doen het allemaal in hun eigen tijd en vrijwillig voor jullie! Probeer 
ook bij het bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het 
niet te laat. 

naam adres plaats telefoon Email

Adolfse C.G.M. Glindhorst 1 De Glind 0342-450157
Bouwman A. Herenweg 28 Donkerbroek 0516-491316
Bussel van J.J.M. Klaproosstraat 21 Ospel 0495-632222 busselix@gmail.com
Busweiler J. Hosterd 34 Puiflijk 0487-519018
Damen T.H.J. G. Foulkesweg 94 Wageningen 0317-414471 damen_theo@hotmail.com
Haan de G.L. Rootveld 14 Appingedam 0596-620428 gldehaan@planet.nl
Ham van L.A.C.M. Daniëlstraat 3 Langeweg 0168-337774 benno@udcn.nl
Hobbelink A.W. Weisinkhoekweg 172 Boekelo 053-4282529
Hoffman R. Lakenstraat 84 Wamel 0487-501529 rrhoffman@kpnplanet.nl
Klarenbeek E.J.A. Sterkenburg 47 Alphen aan de Rijn 0172-470274 Dneprk750@tele2.nl
Korpershoek R. Kalmoeslaan 11 Rijnsaterwoude 017-2533528 techniek@udcn.nl
Lampé A.G. 4, Ernest Mehlen Strooss Manternach 00-352-26780387 alex@oocs.net
Noyen van M. Heidijkstraat 2 Rijmenam/Bonheiden 00-32-15520248 mark.van.noyen@belgacom.net
Pruim P. Molletjesveen 2 Westknollendam 075-6212180
Smit M. Faisantenstraat 32 Hilversum 06-16162940
Terlingen M. Terpweg 11 Heerde 0578-617268 m.terlingen2@kpnplanet.nl
Vegchel L.J.M. van Capelseweg 7 ‘s Gravenmoer 0162-318998 lucvanvegchel@ziggo.nl
Veller van J.G.W. Stuifweg 5 Oosterend Nh 06-54714819 hansvanveller@planet.nl
Vissers M.A.F. Oude Leedeweg 89 Pijnacker 015-3697860
Wassenaar J. Bitgumerdijk 35 Marssum 058-2541777 jan.wassenaar@wxs.nl
Wilde de H.A. Elburgerweg 61 WENUM WIESEL 055-3122185 dwspw@hotmail.com



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 
steunpunten niet op de kaart ingetekend, we heb-
ben ze echter gelukkig nog steeds wel !!






