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Van de voorzitter

Onlangs gebeurde het weer. En ik durf te wedden dat ieder van ons er mee 
te maken heeft gekregen: mensen die zich afvragen waar wij in hemelsnaam 
op rijden. “Is dat een Harley?”, wordt er regelmatig gevraagd, als mensen 
mijn Chang Jiang voor de deur zien staan. 

Tja, mocht ik willen! Dan was de motor meteen twintig keer zoveel waard, bij 
wijze van spreken, want was ik de trotse eigenaar van één van de zeldzame 
Harley-Davidson XA zijkleppers. Daar zijn er maar een stuk of 1100 van 
gemaakt. En zou het heel twijfelachtig zijn dat ik die dag in dag uit in weer 
en wind buiten zou laten staan...

Maar ook allerlei andere merken en landen komen voorbij. De Chinese tekens 
op het blok worden bijvoorbeeld voor Japans aangezien. Want een oude 
Japanse motor is veel makkelijker te verbeelden dan dat iemand een motor 
helemaal uit China zou halen.

Ook met politieagenten, en niet eens alleen motoragenten, krijg ik regelmatig 
leuke gesprekken. Zoals toen ik, enigszins aangeschoten, ’s nachts mijn span 
op een brug van de Prinsengracht zette omdat een accupool blijkbaar los 
zat. Twee agenten op de fiets spraken me direct aan: “U gaat toch niet hier 
parkeren?” Nee, dat was niet de bedoeling, maar ik moest even een boutje 
aandraaien, omdat anders het licht misschien uit zou vallen en ik niet zonder 
licht in het donker wilde rijden. Nou, dat begrepen zij best, en wat knap dat 
ik wist wat er aan de hand was en dat zelf kon verhelpen en wat was dat 
nou voor motor en waar kwam die vandaan... Dus het hele verhaal uitgelegd 
over Sovjets en Duitsers en Molotov en von Ribbentrop en ‘zo is het gekomen’. 
Goed verhaal, vonden ze, en mijn wat dubbele tong was niet opgevallen, 
gelukkig!

Ooit, toen ik in Groningen was bij de magneettrein, kwam er een groepje 
bejaarde Duitsers langs, waarvan er één uitriep “Ach das hab’ ich auch mal 
gefahren!”. Ja, dat dank je de koekoek! 
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Ruud Korpershoek vertelde me een vergelijkbaar verhaal van een Duitser die 
Ruuds Sovjetmotor stond op te hemelen als WOII Wehrmachtsgespann, en die 
lelijk op zijn neus keek toen Ruud hem op een aantal anachronismen wees, 
zoals de schijfrem voor. Daar had men toentertijd toch echt de beschikking 
niet over!

Een paar weken geleden kwam een buurman enthousiast aangehold toen ik 
op de Guzzi stapte. “Is dat nou hetzelfde type?” riep hij naar me. Hij wees 
in de verte. Daar stonden twee tweewielers, één zwart en één olijfgroen, een 
paar huizen verderop in de straat. Ik had ze al zien staan. “Ehm, nee, niet 
echt”, antwoordde ik, “dat zijn brommers.” “Brommers? Maar wat is dat dan 
voor merk?” Gelukkig had ik het al eens opgezocht, want er stonden geen 
duidelijke merklogo’s op de machines, maar de kenmerkende kleine gele ken-
tekenplaten zeiden eigenlijk al genoeg. “AGM”, zei ik. Buurman herhaalde 
dat en wilde weten waar die dan vandaan kwamen.

Dat mocht hij van mij zelf googelen, want ik had het nog niet uit mijn hoofd 
geleerd en bovendien was ik op weg naar iets anders en wilde me verder 
niet op laten houden. Terwijl ik de afkorting uitsprak viel het me op dat het 
klonk als ‘Aage M.’, de meesterkraker uit de jaren ’70. Toen werden nog 
alleen kluizen gekraakt. Aan Aage resten nog slechts herinneringen. Hij 
overleed in 1985 en zijn graf in Den Haag is alweer geruimd. Zo gaan die 
dingen....

Frans de Wit.
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Van de Redactie

zo, de tweede Twin ligt voor je klaar. Lekker gevuld met diverse artikelen 
over evenementen uit het eerste kwartaal van 2017. Op dit moment is het 
warm in Nederland, bijna te warm om te werken maar ja, wat we allemaal 
niet voor jullie overhebben als redactie, dat wil je niet weten.

In deze twin verslagen van de sleuteldag, het zandhappertjesritje, het voor-
jaarstreffen met de ALV, een paar voorstelrondjes, wat technieken en nog 
veel meer natuurlijk. Wel wil ik ook hierbij aan jullie vragen om ons a.u.b. te 
blijven voorzien van kopij want de spoeling begint langzamerhand wel erg 
dun te worden.

Hierbij mijn aanvulling op dit stukje van Benno en de opmerking erbij dat 
hij het boekje deze keer helemaal alleen heeft gemaakt. De inbreng die ik 
deze keer heb is zeer minimaal doordat we geen datum kunnen prikken om 
de koppen even bij elkaar te steken, door drukke werkzaamheden en nog 
wat andere oorzaken. Het viel me ook op, bij het doorlezen van het digitale 
proefexemplaar, dat Benno voor een aanzienlijk deel van de inhoud de ver-
antwoordelijke publicist is ! Kom op jongens, er zijn genoeg “knappe” koppen 
in de club,(hierbij bedoel ik geestelijke vermogens en niet de tronies van jullie 
want .........) :-) die best in staat zijn om wat ervaringen, wetenswaardigheden 
of technische feitjes van/over onze geliefde/gehate motoren in een stukje 
proza te verwoorden.

Dus sluit ik me aan bij Benno’s verzoek om kopij, denk nou niet van ik weet 
niets interessants, want wat voor jou gesneden koek is kan voor een ander wel 
een eyeopener zijn ! Pak dus die pen, potlood of toetsenbord en maak ons 
blij zodat het boekje voor de volgende keren weer goed gevuld blijft !!

Geniet van het mooie weer, rij safe en hopelijk tot ziens bij het volgende 
treffen !

John en Benno
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Central Classics 1 2017
Alle standhouders en clubs bedankt voor weer een mooie Central Classics!
 
Alle hallen weer goed gevuld met fraaie klassieke tweewielers en 
onderdelen, goede kwaliteit in echt oud tot vers gerestaureerd in diverse 
merken én de gezellige sfeer maakte Central Classics opnieuw de beurs 
die het graag wil zijn. Organisatie en locatie doen een hoop, maar 
wat uiteindelijk op de beursvloer staat wordt toch door de aanwezige 
standhouders bepaalt en meegenomen. 

Wij horen van de bezoekers veel goede berichten over het uiteenlopende 
aanbod en de constante kwaliteit, ook op de vierde beurs op rij. En zeker 
over het feit dat tegen de trend op andere beurzen in het aantal aanwe-
zige motoren bij Central Classics groeit. En -zonder de bromfietsen te kort te 
doen- zijn we daar zeker blij mee! Ook wij lopen met plezier over de beurs. 
Dus onze dank aan alle standhouders voor hun inzet en loyaliteit.
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Ondanks dat het aantal bezoekers 10% hoger lag dan in april 2016 had-
den we gezien alle inspanning qua extra adverteren in bladen in Nederland, 
Duitsland en België, op voorpagina›s van kranten  en op Facebook meer 
bezoekers verwacht. Een aantal standhouders hadden een mindere beurs, 
anderen hadden toch een goed of prima resultaat. Voor het organiseren van 
Central Classics op dit niveau zijn meer bezoekers nodig, en de komende 
periode gaan we alle opties voor het voorjaar van 2018 opnieuw bekijken 
om aan een hoger aantal bezoekers te komen.
 

Eerst hebben we natuurlijk de decemberbeurs met het dubbele aantal bezoe-
kers van april in het vooruitzicht. 40% van de aanwezige standhouders heeft 
zich afgelopen weekend al weer ingeschreven voor deze beurs, ondanks de 
standprijs die vanaf dan de werkelijke kosten van het huren van Expo Houten 
weergeeft een geweldig aantal. 
Nog niet ingeschreven? Tot eind juni heeft iedere april-standhouder de zeker-
heid van deelname, daarna komen de andere aanmeldingen voor een stand-
plaats aan bod. Waarbij we garanderen dat het aanbod van gereedschap, 
helmen, etc. in verhouding blijft.  

De vijfde Central Classics beurs is op 16 en 17 december 2017, natuurlijk is 
de UDCN ook dan weer paraat. Kom ons bezoeken en even bijkletsen.. 
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Wij als organisatie vonden het een prachtig weekend. We horen graag wat 
standhouders ervaren hebben, ook de mindere ervaringen als die er zijn. We 
hebben veel mensen al op de beurs gesproken, een aantal dingen ter plekke 
opgelost, andere zaken na-beurs besloten voortaan niet meer of anders te 
doen om de beurs verder te verbeteren. We horen jullie mening graag, al 
doende leert men.

Hebben we zelf nog opmerkingen? Ja. Het niet-roken wordt door standhou-
ders helaas niet voldoende nageleefd, bezoekers en standhouders klagen er 
over, roken mag gewoon niet. (Om die reden stoppen wij ook met het als act 
laten draaien van motoren in een hal.) 
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Het sluiten van de beurs op zondag  is al een uur eerder op 16.00 uur 
gesteld, tot het eind willen we voor het aanwezige publiek ook interessant 
blijven en vragen aan de standhouders dat te respecteren door tot 16.00 uur 
te wachten met opbreken en eerder via de loopdeuren vertrekken. 

Central Classics zal er alles aan doen om tot het eind ook voor de standhou-
ders de moeite waard te zijn. Áls wij vinden dat opbreken eerder kan zullen 
we dat laten weten en de roldeuren openen. 
 
Nogmaals bedankt, iedereen graag tot ziens in december en een mooie 
zomer gewenst!
 
Beste groet,

 Titus Nietsch
Ad Lugten
en de crew
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Even Voorstellen 
door: Barrie Schilder

Beste mede clubleden van de UDCN, Mijn naam is Barrie Schilder, 43 jaar, 
getrouwd, vader van 3 kinderen en woonachtig in het pittoreske Noord-
Scharwoude. Werkzaam in de weg- en waterbouw als projectleider en met 
een bescheiden kennis van motortechniek. Dat sleutelen wordt ‘learning on the 
job’. 

Recentelijk ben ik lid geworden van jullie club. Dit na enig wikken en wegen, 
want ik ben niet zo’n club- of verenigingstype. Toch maar lid geworden, want 
de website van de club staat vol met nuttige informatie en dat blijkt zo onge-
veer noodzakelijk te zijn om mijn motor aan de gang te houden. Daarnaast 
ook lid geworden in het kader van ‘gedeelde smart is halve smart’… Ik ben 
namelijk sinds eind 2016 de gelukkige eigenaar van een Ural met zijspan, 
bouwjaar ergens jaren ’90. 

Als motorrijdend jongeman ben ik ooit 
begonnen op een Honda GL500D. 
Fijne motor, veel op gereden zowel 
binnen- als buitenland. Daarna (GL 
bezweken) een BMW K100RT; een 
supermotor; onverslijtbaar, betrouw-
baar en ligt als een tank op de weg. 
Nog steeds in bezit, maar ik miste het 
echte ‘motor-
gevoel’. Vooral bij het toeren in ons 
fraaie Noord-Holland. Op gegeven 
moment toch maar de stap genomen 
en een Ural gekocht bij een bekende 
motorhandelaar in Genemuiden.

Ik moet toegeven; als je de motorrijdende medemens verteld dat je een Ural 
rijdt, dan heb je een verhaal; er wordt koffie cq bier voor je gehaald en men 
gaat er eens goed voor zitten; dat wordt lachen… 
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En wanneer je bij familie voor komt rijden met de Rus, dan positief verbaasde 
blikken; dus toch gehaald! Na wat opstartproblemen dit jaar; wel rijden, 
maar niet remmen, toen wel remmen maar niet willen starten, lekkende car-
burateurs (alleen rechts lekt nog), en wat overig brandstof- en carburatorpro-
blematiek begint het voorzichtig op rijden te lijken. 

Nu al meerdere malen ritjes van 85-90 km gemaakt zonder al te veel pijn in 
de buik of we de thuisbasis nog halen. Altijd je telefoon meenemen! Nu wel in 
de gaten dat een Rus een doorlopend project is; wel een begin, maar geen 
eind.

Ik kom jullie vast wel eens tegen op een van de treffens, toeren of sleutelda-
gen.

Groeten,

Barrie
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Mijn eerste Treffen.
Van Eefje Maier.

Sinds mijn tweede verjaardag, vorig jaar augustus, vind ik het super leuk om 
in de bak van de Ural een ritje te maken.

We reden door Nieuwegein en omstreken en haalden een ijsje bij de plaat-
selijke ijssalon. Ik zwaaide naar iedereen en lachte van oor tot oor.
Nu  hebben we sinds kort een Honda Pan European zijspan. De bak is zo ruim 
dat mama en ik er samen in kunnen. Wel zo gezellig. Als de kap dicht is zit-
ten wij windstil en als het toch koud is, kan zelfs de verwarming aan.
We hebben al wat tochtjes gereden en ik vind het prachtig! Papa vroeg of ik 
mee wilde naar het voorjaarstreffen van de UDCN. De weerberichten waren 
gunstig. Dus we gingen mee.

Het voorjaarstreffen werd dit keer gehouden op SVR camping Ikkinkshof in 
Okkenbroek. We vertrokken vanuit Nieuwegein waar de zon scheen. Na een 
tocht over de snelweg en door dromenland kwamen we aan in Okkenbroek.  
Brrr…tandjes wat was het koud toen de we aan kwamen. Maar opa en oma 
waren er al en nog veel meer gezellige mensen, dus dat zou vast wel goed 
komen.  Ik ontmoette mijn nieuwe vriendinnetjes Linda, Heleen en Marieke en 
samen sprongen we heel wat af op de trampoline. In de avond nog marsh-
mallows geroosterd bij het kampvuur. De mannen waren in de schuur.  Hier 
spraken ze uren over verschillende soorten bier.  Nou geef mij maar limo-
nade.

De nacht was koud. Maar ik sliep prima. Af en toe hoorde ik her en der wat 
gesnurk uit een tent komen, maar dat ben ik wel gewend.  De volgende dag 
scheen de zon en iedereen maakte zich klaar voor de toertocht.
We reden de camping af, in een lange sliert van motoren, wat waren het er 
veel!  Maar al snel moesten we allemaal keren. Dit lukte ons niet dus reden 
wij anders.

We reden langs boerderijen en weilanden op zoek naar onze motorvrienden. 
Als bij toeval vonden wij elkaar weer en reden gezamenlijk naar het  Ameri-
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can Motor Museum. Wat 
een oude, roestige zooi 
hier, prachtig! Iedereen 
keek rond en zag er wel 
iets bijzonders tussen 
o.a. de Harley-Davidson 
en  Indian motoren uit 
verschillende decennia. 
Ik liep met Linda rond en 
vond het oude autootje 
voor de deur het leukst.  

We vervolgden de tocht 
langs boerderijen, wei-
landen en door dorpen. 
We hadden weer een 
hoop bekijks. Geregeld 
bleven er mensen staan 
om naar ons te kijken. 
We kwamen ook nog een andere toertocht tegen met verschillende solo 
motoren en zijspannen.

Na een tijdje  kwamen we uit in het dorp Hellendoorn. Tijd voor een stop. 
Met een paar leden van de club gingen we op een terras zitten en bestelden 
ons eten, wat pas na een uur kwam (niet overdreven er was zelfs een hele 
wielerronde langs geracet).  Ik had al geen zin meer in mijn tosti. Dus ik was 
blij toen we weer verder reden.  We volgden onbewust de wielerronde en 
toerden over de Sallandse heuvelrug. Wat was het hier prachtig! Zo mooi en 
rustgevend dat ik snel hierna in slaap viel.

Ik werd wakker toen we voor een boerderij stonden waar allemaal motoren 
waren. Papa besloot met ons terug naar de camping te rijden, want ik wilde 
ijs! Maar opa en oma vertelden dat jullie hartelijk werden ontvangen met 
koffie, thee en cake. Op de boerderij waren er heel veel  oude motoren, een 
oude werkplaats en andere oude meuk zoals wastrommels en een oude rol-
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lator. Leuk en interessant om tussen te snuffelen voor de mannen (en vrouwen) 
met oog voor techniek (of oude meuk).

Het was een mooie toertocht. Cultuur, natuur en over verschillende soorten 
wegdek.  Papa vond het bij de zandpaden wel jammer dat hij niet met de 
Ural was! In de avond gingen we BBQ-en. Nieuw dit keer was keer niet 
alleen het bring your own meat systeem, maar ook het bring your own  sause 
and spread. Hoe dan ook, ik smulde van mijn worstje en het stokbrood. Ik zat 
gezellig bij mijn vriendinnen. Allemaal meiden van de UDCN. Ja, de meiden 
hebben duidelijke 
de toekomst!

De volgende dag 
waren er al een 
paar motormuizen 
vroeg uit de veren 
om hun tent af 
te breken. Weer 
andere genoten 
eerst nog van een 
ontbijtje in het och-
tend zonnetje.  De 
een reed (bijna) 
geluidloos weg 
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zonder hand of zwaai, weer een ander toeterde en zwaaide ter afscheid en 
een handje vol kwamen ons een handje geven en een goede terug rit wensen.  
Wij vertrokken als een van de laatsten en hadden weer een hoop bekijks op 
onze terug weg. 

Bij Hilversum namen wij afscheid van opa en oma.  DAG!

Bedankt iedereen voor het gezellige voorjaarstreffen!
Ik vond mijn eerste treffen van de UDCN super leuk en ga vast nog wel eens  
mee.

Al vind papa het ook leuk om met de Ural te komen natuurlijk.

Eefje Maier 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
UDCN dd zaterdag 6 mei 2017

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur en heet alle leden hartelijk 
welkom.

2. Mededelingen / Bestuursuitbreiding 

Het bestuur zoekt leden die op projectbasis dingen voor de club willen doen.
Gaston Royé biedt zich aan om te helpen bij de organisatie van de beurs-
stand in Houten.
Luijt Postma biedt zich aan voor het Watjestreffen.

3. Notulen vorige vergadering 

Notulen van de vorige vergadering zijn akkoord bevonden

4. Verslag secretariaat en Ledenadministratie

De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader gespe-
cificeerd. Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn afge-
handeld en de stukken die relevante informatie voor de leden bevatten zijn 
gepubliceerd in de Russian Twin, digitale nieuwsbrief en/of op het Forum.

 Verslag Ledenadministratie 

Incasso is aan het begin van dit jaar goed gelopen. Alles is in één batch 
afgeschreven en er waren slechts drie storneringen. 
Er zijn 32 nieuwe leden bijgekomen dit jaar en er hebben 9 leden opgezegd.
Het totaal aantal betalende leden is per 31 december 2016 gestegen tot 
271.
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5. Verslag penningmeester

Het jaar 2016 is met een positief saldo gesloten. De contributie opbrengst 
zo’n 500 euro hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door een opvallende 
stijging van het aantal leden en de contributieverhoging die met ingang van 
2016 is doorgevoerd. De Treffens zijn afgelopen allemaal op bedragen 
rondom quitte uitgekomen.

In de post Promotie en Beurzen zijn, voor het eerst in jaren, kosten gemaakt 
voor de beurs in Houten. Die kosten bestaan uit eenmalige kosten voor 
promotiemateriaal van ongeveer € 100,00 De kosten voor een standplaats 
(verdeeld over Rolpa en UDCN) zijn ± € 110,00 per keer. De kosten voor 
de Russian Twin en de porto zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
door een stijging van het ledenaantal in 2016 met ruim dertig leden. De 
begroting voor de Vlietlanderit is voor 2017 naar beneden bijgesteld. Van 
de Gemeente Voorschoten ontvangen we in 2017 een minder hoog subsidie-
bedrag.

6. Kascommissie

De leden van de kascommissie Luijt Postma en Gerrit van Ee hebben de boe-
ken gecontroleerd en akkoord bevonden. Voor het boekjaar 2017 hebben 
Michel Terlingen en Jos Luyckx zich bereid verklaard hierin zitting te nemen. 

7. Verslag Clubwinkel 

De jaarrekening is uitgebreid met een overzicht waarop ook de actuele 
voorraad staat aangegeven. Er is dan steeds inzichtelijk hoeveel voorraad er 
van een bepaald artikel is en wat de waarde van de totale voorraad is. Dit 
gevoegd bij het saldi overzicht geeft een goed beeld. 

Gerrit stelt voor om jaarlijks de voorraad op 75 % van de waarde te stellen. 
Op die wijze kunnen restanten voor lagere verkoopprijzen verkocht worden 
zonder de waarde van de voorraad aan te tasten.  Kas en giro € 852,20 en 
voorraad op 100%  € 2883,00.  
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Als we de voorraad op 75% waarderen is het totaal vermogen van de 
clubwinkel dus € 2162,00 + kas € 852,00 = € 3.014,00! Hierbij zijn petjes, 
bekers, badges, mutsen, lampjes, bestekjes en snijplanken nog niet eens mee-
gerekend.

Tevens wordt de oproep herhaald of er naast John van Ierland meer mensen 
zijn met goede suggesties om het clubwinkel assortiment uit te breiden.

8. Verslag treffencoördinator 

Watjestreffen Huizen. 
Geslaagd weekend met alweer mooi weer op onze oude stek op de Woens-
berg. Mooie toertocht langs de Vecht uitgezet door Cees Manten. Wel erg 
koude tocht. Minder deelnemers dan in 2015 (37) 
Deelnemers: 31 deelnemers 
Financieel:   Een positief resultaat van € 6,25 
Toekomst:  Huidige opzet ongewijzigd voortzetten.   

Zandhappersrit Baarle-Nassau. 
Ook dit jaar weer een grote groep motoren. Op sommige momenten moest er 
zelfs follow-up gereden worden. Ondanks follow-up een deelnemer kwijtge-
raakt (Wim). Veel pechgevallen. 
Deelnemers: 14 motoren Financieel:  
Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 33,00  (worstenbroodjes UDCN) 
Toekomst:  Doorgaan, concept is goed en de animo is voldoende.  

Central Classics Beurs Voorjaar Houten. 
Voor het eerst sinds jaren is er weer een klassiekerbeurs in het centrum van 
het land met betaalbare toegangsprijzen. Dames zelfs gratis. Door een toe-
val kwamen we deze beurs op het spoor en hebben er samen met Jan Was-
senaar op zaterdag en zondag gestaan. Een hoop bekende gezichten gezien 
en een aantal bezoekers met gerichte belangstelling. 
Bezoekers 100 geïnteresseerde bezoekers aan onze stand (schatting) 
Financieel:  € 70,00 excl. promotiemateriaal  
Toekomst:  Doorgaan, leuk contact met leden en belangstellenden.  
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Voorjaars Sleuteldag Hilversum. 
Weer op onze (haast vaste) locatie bij bouwbedrijf Manten (neef van Cees). 
Opkomst van sleutelaars viel tegen. Kijkers waren er wel. Door gebrek aan 
sleutelwerk al om 17.00 uur gestopt. 
Deelnemers: 4 sleutelaars en een kleine 20 bezoekers 
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 42,00 
  (lunch door UDCN) 
Toekomst:  Zo doorgaan. Locatie is prima  

Voorjaarstreffen Acquoy. 
Kooise Camping.  Een totaal verzopen vrijdag werd gevolgd door een ver-
der mooi weekend.  
Deelnemers: 29 incl. 4 kinderen 
Financieel:  Positief resultaat van € 15,00 
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. 
Ongewijzigd voortzetten.  

Zomertreffen Wapenveld. 
Camping Het Klooster. 
Op een extra veld van de camping een prima weekend met mooi weer en 
een bar met tap en veel nieuwe gezichten. 
Deelnemers: 40 deelnemers waaronder 7 kinderen 
Financiëel:  Positief resultaat van € 18,00 
Toekomst: Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.  

Najaarstreffen Kwadendamme. 
Op de, bij een aantal oudgedienden, reeds bekende camping Kwedammer-
tje. Prachtige toertocht waarbij we hemelsbreed niet verder dan een paar 
kilometer van de camping zijn geweest en toch 80 km hebben gereden. 
Deelnemers: 33 deelnemers waaronder 7 kinderen 
Financiëel:  Negatief resultaat van € 9,00 
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.
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Najaarssleuteldag Hilversum. 
Weer op onze (haast vaste) locatie bij bouwbedrijf Manten (neef van Cees). 
Opkomst van sleutelaars viel tegen. Kijkers waren er wel. Door gebrek aan 
sleutelwerk al om 14.00 uur gestopt. 
Deelnemers: 4 sleutelaars en ongeveer 15 kijkers 
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 38,00 (lunch 
Toekomst:  Locatie is prima. Blijft over de vraag of we wel een Najaars 
  sleuteldag nodig hebben?  

Central Classics Beurs Najaar Houten. 
Tijdens de voorjaarsbeurs al besloten dat we er in december weer bij zijn. 
Een hoop bekende gezichten gezien en een aantal bezoekers met gerichte 
belangstelling. 
Bezoekers 100 geïnteresseerde bezoekers aan onze stand (schatting) 
Financieel:  € 110,00 excl. promotiemateriaal  
Toekomst:  Doorgaan, leuk contact met leden en belangstellenden.   

Algemene conclusie 
Alle Treffens zijn goed verlopen en van alle treffens is een goede financiële 
verantwoording. De opkomst van de kampeertreffens is zo’n 10% lager dan 
vorig jaar. Het financieel resultaat van alle activiteiten is ongeveer € 240,00 
negatief. 

9. Verslag redactie 

Zoals altijd hebben we het weer voor elkaar weten te krijgen om 4 Russian 
Twins in jullie brievenbussen te laten landen. De kopij die we aangeleverd 
krijgen wordt trouw geplaatst maar het blijft magertjes. Om de kwaliteit van 
de Twin hoog te houden verzoeken we dan ook weer om zoveel mogelijk 
kopij voor de leden, door de leden te laten genereren. Schrijf er dus lustig op 
los en kom op met die verhalen. Als je hulp nodig hebt bij het schrijven laat 
het ons weten. Ook ideeën voor nieuwe rubrieken zijn altijd welkom. 

Naast de Russian Twin hebben we twee hoofdmiddelen voor de communi-
catie.  De website, met besloten ledendeel, is nu 1,5 jaar online ongeveer 
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in deze vorm. Inmiddels hebben zich bij de site een 150 Leden aangemeld. 
Prima score, maar het kan altijd beter. Wat zouden jullie graag willen veran-
deren aan de site? 

Het forum is vanouds ons meest gebruikte kennisorgaan binnen de club. Het 
wordt liefdevol onderhouden door de leden en ondanks een kwinkslag links 
en rechts valt er zelden een echt onvertogen woord op het forum. Het gaat 
prima zo, volhouden dus. Omdat dit een medium is waar ook niet leden 
toegang toe hebben zijn hier veel meer gebruikers aanwezig. In totaal zijn er 
een kleine 500 mensen die een account hebben aangemaakt sinds 2014. 
Heb je nog meer ideeën om de club beter te laten communiceren met elkaar 
laat het ons weten, wellicht kunnen we er iets mee …. 

10.  Rondvraag

Eef spreekt zijn verbazing uit over het geringe aantal bestuursleden dat op 
een Russische motor is gekomen (0). Dit is grotendeels uit de omstandigheden 
te verklaren zoals verplichtingen later in het weekend waardoor de reistijd te 
lang met een Rus of na afsluiting van een gezinsvakantie direct door naar het 
Treffen.

Luijt zou graag artikelen uit de clubwinkel willen gebruiken voor de prijzen-
pot van de puzzle in de Russian Twin. Dit is accoord en Luijt maakt verdere 
afspraken met Gerrit.

Klaas-Jan vraagt zich af wanneer we weer een keer naar Engeland gaan. 
Dat was altijd één keer in de vier jaar als onze engelse zusterclub hun 
vierjarige meeting had. Deze is in 2016 al geweest. Deze reis is geen Club-
activiteit maar de club wil het wel starten en dat de reizigers het dan verder 
zelf regelen.

11.  Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 18.42 uur.
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6 volt dynamo’s
Goochelaarij of eenvoudige techniek

De komende Twin gaan we weer eens aandacht besteden aan de techniek 
achter de stroomvoorziening van je trouwe Rus. Dit artikel beginnen we met 
de oude systemen, de 6 volt systemen. Bij onze ex-sovjetmotoren hebben 
we in hoofdzaak altijd te maken met twee systemen zijnde Plus aan massa 
en Min aan massa. Heel vroeger werd de + aan de massa gelegd, dit leek 
betere eigenschappen voor de vonk op te leveren en er werd gedacht dat 
het een vorm van galvanische bescherming bood, er werd al snel in de prak-
tijk overgegaan op – aan massa systemen. Deze zijn daarna de de-facto 
standaard geworden. Je Rus kan dus bedraad zijn met de + aan de massa. 
Op zich niet verkeerd, maar als je kunt zou ik het omdraaien. Dit is niet 
moeilijk. In ons geval de accupolen wisselen EN de dynamo ompolen, hoe dat 
moet leer je hier..

In den beginne …

Ruwweg zijn er een aantal manieren waarop je kunt zorgen dat een benzine-
motor het blijft doen qua elektriciteit.
De gemakkelijkste natuurlijk is om er alleen een batterij in te zetten, deze 
levert de benodigde stroom en spanning voor de ontsteking en verlichting. 
Klinkt eenvoudig en werkt op zich wel maar de batterij wordt gebruikt, ener-
gie raakt op en de motor stopt ermee. Dat is niet zo mooi natuurlijk. Vandaar 
dat er al vroeg manieren worden bedacht om ook weer stroom op te wekken.
De oudste vorm is de lichtspoel/laadspoel. Deze kom je nog geregeld tegen 
op buitenboordmotoren en brommers en in magneetontstekingen, de rotatie 
van de krukas zorgt ervoor dat een spoel die gemonteerd is spanning gaat 
leveren, deze stroom wordt gebruikt om te rijden. Eigenlijk niet veel meer dan 
een as die word aangedreven door de motor met daarop een magneet. Om 
de magneet heen liep een spoel. Door de magneet te laten draaien binnenin 
de spoel werd een laag voltage opgewekt. Deze spanning is eigenlijk altijd 
een wisselspanning die moet worden gelijkgericht om gebruikt te worden. 
Daarnaast is er maar weinig vermogen uit een laadspoel te halen, te weinig 
om ook verlichting etc. op een motorfiets met zijspan in gang te houden. 
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De stroomopbrengst is afhankelijk van het motortoerental. Wanneer deze 
laag is, kan de magneet niet genoeg stroom opwekken. Hetzelfde eigenlijk 
als dat met een hedendaagse dynamo het geval is. Voor lagere toerentallen 
werd een vaste batterij gebruikt in vroeger tijden als hulp in de opstelling.

Hierna kwam het moderne idee om een apart apparaat te gaan gebruiken 
voor de ontsteking en voor het opladen, dit opladen kan op twee manieren 
gebeuren; met een wisselspanningsgenerator (alternator) of gelijkspan-
ningsgenerator (dynamo). De eerste komen we vooral tegen op de 12 volt 
modellen en zal ik in een latere versie behandelen. Eerst even over de 6 volt 
gelijkspannings systemen een stukje.

Wat is een dynamo nu eigenlijk; 
volgens Wikipedia. Een dynamo of gelijkstroomgenerator is een machine waar-
in mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in 
elektrische gelijkstroomenergie. De tegenpool van de dynamo is de elektromotor; 
daarin wordt elektrische energie omgezet in mechanische energie.

Hoewel de specifieke uitvoeringen onderling kunnen verschillen, bestaat elke 
dynamo in principe uit de volgende onderdelen:

• De stator, het stilstaande gedeelte van gietstaal waarin het magneetveld 
wordt gevormd. Bij kleine uitvoeringen door een of meer permanente 
magneten, bij de grotere uitvoeringen door elektromagneten (veldspoe-
len). Het magneetveld dat in de stator wordt opgewekt, wordt het excita-
tie- of bekrachtigingsveld genoemd.

• Het anker (of rotor) met commutator: het draaiende gedeelte met de 
ankerspoelen waarin de spanning wordt opgewekt. Om het ijzerverlies te 
beperken is het anker opgebouwd uit een groot aantal ankerblikken van 
weekijzer, die ten opzichte van elkaar door een dun laklaagje zijn geïso-
leerd. De uiteinden van de ankerspoelen zijn verbonden met de koperen 
lamellen van de commutator. De lamellen zijn onderling geïsoleerd met 
plaatjes micaniet.

• De borstelbrug met de koolborstels, die op de commutator rusten. Hier-
mee wordt de stroom van het draaiende anker afgenomen.
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Onze motoren gebruiken een dynamo van het Bosch principe.
Als je de dynamo vergelijkt met een fietsdynamo, dan is het basisprincipe 
hetzelfde. De dynamo/laadspoel levert spanning tussen de + klem en massa. 
Hoe harder hij draait (vliegwiel), hoe meer spanning er geleverd wordt. 
Verschil tussen beide dynamo's is dat onze dynamo/spoel een extra wikkeling 
heeft, de zogenaamde veldwikkeling. 

Zonder nu precies de werking hier uit te leggen, de veldwikkeling maakt het 
mogelijk om van buitenaf het gedrag van de dynamo/spoel te sturen. Dat 
sturen gebeurt door de regelaar. Er zijn twee situaties die door de regelaar 
bepaald worden:

1: de veldwikkeling wordt direct op de spoelspanning geschakeld. 
Hierdoor levert de spoel zelf maximale spanning door aan de accu. 

2: de veldwikkeling wordt via een extra weerstand op de spoel geschakeld. 
Hierdoor levert de spoel een verminderde spanning door aan de accu.

Maakt de motor meer toeren dan levert de spoel meer stroom en spanning, 
en sluit het relais in de regelaar. Op dat moment is de veldklem niet meer 
rechtstreeks op de + klem van de spoel geschakeld, maar via een extra 
weerstand aan de massa gekoppeld. Daardoor vermindert de spanning die 
de hoofdspoel afgeeft. Op die manier wordt voorkomen dat bij een hoog 
toerental de spoel een te hoge spanning aflevert, wat zou kunnen leiden tot 
beschadiging van de accu en het springen/klappen van verlichting. Als dan 
het toerental weer zakt, en het relais weer omgaat in de rusttoestand, wordt 
de extra weerstand uitgeschakeld en mag de spoel weer spanning en vermo-
gen leveren. 
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Tijdens het rijden gaat het relais dus steeds om, afhankelijk van het aantal 
toeren van de motor en dus ook van de spoel. Op die manier zorgt de rege-
laar ervoor dat de dynamo niet teveel spanning en stroom gaat leveren. Dit 
in tegenstelling tot de moderne wisselstroom-systemen op motoren waarbij er 
altijd stroom gemaakt wordt en de regelaars deze moeten ‘verbranden’ in de 
regelaar in de vorm van warmte

Controle werking dynamo

Zoals je aan het begin van dit stuk kunt lezen is een dynamo eigenlijk gelijk-
soortig opgebouwd als een elektromotor, dat betekend dus ook dat je hem 
kunt testen als een elektromotor. Begin met meten van de veldspoel tussen de 
twee polen van de dynamo (D+ en DF+), hier moet je tussen de 3 en 6 ohm 
meten.

Als dit klopt kun je gaan meten met lopende motor. Maak alle draden van 
de dynamo los meet de spanning tussen de D+ en het huis. Start de motor en 
leg de DF+ aansluiting aan massa. De spanning moet nu gaan oplopen, de 
dynamo gaat spanning leveren.
 



26

Nummer 108, juni 2017Ural Dnepr Club Nederland

Test met losse dynamo, deze is het testen of de dynamo wil werken als motor. 
Als je er een spanning op aanlegt zal de rotor gaan draaien. 
 
Werkt dit dan is de dynamo zelf ws. in orde.

Magnetiseren en Polariseren 

Ok, behalve deze kennis moet je ook weten dat onze 6 volt dynamo’s een 
eigenaardigheidje hebben ingebouwd. Als ze een tijdje niet gewerkt heb-
ben kunnen ze wel eens vergeten hoe ze spanning moeten leveren. Ze zijn 
dan niet kapot maar moeten even worden geholpen, ‘gemagnetiseerd’ zoals 
dat heet, en daar hebben we geen Jomanda of Rasta Rostelli bij nodig. Dit 
proces is eenvoudig en komt er op neer dat je de dynamo kort een spanning 
geeft die ervoor zorgt dat er weer wat restmagnetisme in komt te zitten. 

Dit verschijnsel heeft te maken met een eigenschap van weekmetaal. Iedere 
elektriciteitsgenerator heeft gelijkstroom als bekrachtigingsstroom voor de 
elektromagneet nodig om te kunnen werken. Als de machine stilstaat is er 
geen bekrachtigingsstroom. De machine produceert die zelf, uitgaande van 
het remanent of achterblijvend magnetisme. De elektromagneet is nog een 
klein beetje magnetisch en dit magnetisch veld is voldoende om een zwakke 
stroom te produceren, die dan toegevoegd wordt aan de elektromagneet. 
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Daardoor wordt die alsmaar sterker tot aan de verzadiging. Ompolen is een 
vergelijkbaar proces, het magnetisme kun je ook gebruiken om de richting 
van de stroom te bepalen. Een + aan massa systeem levert spanning precies 
andersom dan een – aan massa systeem. Om dit om te schakelen volstaat het 
om de dynamo te bekrachtigen met een accu. Zie de volgende voorbeelden.

Maak alle verbindingen los van de dynamo. Leg de + pool van de accu aan 
de  +D aansluiting.

Maak een draad aan de -pool van de dynamo of accu en tik hiermee een 
paar keer de DF aansluiting van de dynamo aan voor een seconde of zo. 
Er kan een vonk optreden maar dit kan geen kwaad. Als het goed is is de 
dynamo nu omgepoold en weet hij weer hoe te werken.

     

De regelaar

De oorspronkelijke regelaars bestaan uit twee relais. Deze leveren tegen een 
veerdruk in een bepaalde weerstand op om te schakelen. Door de veerdruk 
aan te passen kan de spanning waarbij de regelaar werkt worden aange-
past. De afgeregelde spanning moet ca. 7,2 volt maximaal bedragen. Ga je 
hoger dan zal de accu gaan koken, blijf je veel lager dan komt de accu niet 
vol.  

De mechanische regelaars van het type PP-302(A), PP-31(A) zijn op zich 
betrouwbaar te noemen maar als ze kapot gaan zijn ze bijna niet meer te 
vinden. De PP-1 kom je bijna niet tegen en is nog ouder. 

Ompolen Dynamo
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Over regelaars is veel te vinden op het internet, ook voor onze fietsen. Kijk 
bv. eens op http://cvkustoms.com/PDF/Russian_Regulators_Part_II__
PP_302_for_G414_.pdf. Deze PDF is op diverse sites al te zien geweest en 
geeft een goed beeld van de beschikbare modellen.

Mijn eigen M72 regelaar hield het recent ook voor gezien en omdat ik het 
uiterlijk een beetje origineel wilde houden heb ik besloten om e.e.a. maar 
eens om te bouwen naar elektronisch. Van Jan en Ruud had ik begrepen dat 
Hans Beck een mooi elektronisch alternatief biedt wat door de kleine omvang 
goed ingebouwd kan worden in onze fietsen.

Begin met demonteren van de oude regelaar. Als je de behuizing openmaakt 
zie je twee grote relais zitten die vast gepopt zitten op de grondplaat. Boor 
de vier popnagels uit en haal 
het huis leeg. Nu heb je ruim 
voldoende plaats om de nieuwe 
regelaar te monteren. Deze 
wordt geleverd op een alumi-
nium koelplaatje dat met een 
M4 boutje vast zit in de regelaar 
behuizing. De bedrading aanslui-
ten is niet zo moeilijk, er wordt 
een schema bijgeleverd.
In ons geval moeten we nog even 
de verschillende termen leren 
omschrijven naar de cyrillische 
karakters.
D+  Я
DF+  Ш
B+  Accu  + pool
Massa     Accu  – pool
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Op een PP-31 regelaar staan drie symbolen
Я	 	 ЯШ  en  Ш
Accu  D+  DF+

Op de dynamo staat
Я	 	 Ш
D+  DF+

Met een beetje puzzelen is het niet al te moeilijk om deze regelaar aan te 
sluiten en te laten werken op je sovjet-motor, de klassieke look blijft en je 
krijgt een betrouwbaar regelend geheel ervoor terug.

Ik heb de bedrading vast gesoldeerd aan de originele pennen in de rege-
laar zodat het er allemaal van buiten origineel uitziet. Let op, de oorspron-
kelijke soldeer in de regelaar is van een type dat erg veel vermogen nodig 
heeft om te smelten. Ik heb er een dikke 75 watt soldeerbout voor nodig 
gehad om het te smelten initieel.  Op de volgende pagina staat mijn aansluit-
schema.

Spanning opvoeren naar 12 volt

Om je motor om te bouwen naar 12 volt kun je dus redeneren dat het vol-
doende is om een andere regelaar ertussen te plaatsen, die pas schakelt 
op 12 volt. Technisch werkt dat ook inderdaad zonder problemen, grootste 
verschil is alleen het vermogen wat je uit deze constructie kunt gaan halen.
Als je op 6 volt de max. 65 watt uit de dynamo gaat halen (lang model 
G-414 op de K750, kort model G11-A, 45 watt standaard op de M72) die 
er volgens het boekje in kan zitten dan ga je de veldspoel aanzienlijk meer 
bekrachtigen om "12 volt" output te kunnen krijgen. Dat wil zeggen: jouw 
12V-spanningsregelaar jaagt daar meer stroom doorheen zodat het mag-
neetveld sterker wordt en er ook een hoger voltage als output uit de dynamo 
komt. Als de accu dan een beetje slechter/leger is of het boordnet heeft 
veel verbruikers, lampjes etc. dan is er een grotere stroomvraag. De dynamo 
gaat eigenlijk proberen het dubbele aan vermogen te leveren waar hij voor 
gemaakt is. 
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Massa     

Я 

Ш 

B+ 

Я Ш ЯШ  

Contactslot  

en  

laadlampje 

DYNAMO 

PP-31  

Regelaar 
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De collector en koolborstels zijn hier niet voor gedimensioneerd en zullen veel 
sneller slijten of inbrandden. Tevens wordt het geheel een stuk warmer door 
de toegenomen vermogensverliezen. Kortom, niet de beste oplossing voor 
langdurig gebruik. Met een goede accu en veel verbruikers vervangen (LED-
verlichting bv.) kan het lang goedgaan. Andere optie is de maximale stroom 
begrenzen door de dynamo (bv. 5 A bij 14 volt is 70 Watt) om hem heel te 
houden.

Er zijn alternatieven in de handel die echt omgebouwde exemplaren leveren 
die daadwerkelijk gemaakt zijn voor 12 volt. Schrik dan niet voor prijzen 
boven de 400 euro voor een setje.

http://www.old-motorcycle-parts.com/dynamo-c-m72-4.html

Daarnaast zijn er de ombouwsets waarmee je bestaande 12 volt dynamo’s 
kunt gaan inzetten op de oude blokken. Niet echt fraai meestal om te zien 
maar betaalbaar. Vaak huisvlijt die kan leiden tot de meest creatieve oplos-
singen. Heb je er zo een, stuur maar eens wat plaatjes op om te laten zien..

Succes,

Benno van Ham
p.s. Het kan natuurlijk zijn dat er nog een foutje in het artikel geslopen is hier 
en daar dus proberen is voor eigen risico natuurlijk, ik ben wel een fervent 
sleutelaar aan motorfietsen maar geen electro-expert !!
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TAK, TAK, TAK! Trrrrrrrrrrrrrrr. 
Door: Daan van Alkemade

Als je motor vastloopt hoor je het soms aankomen doordat je motor geluiden 
gaat maken die je nog nooit eerder hebt gehoord, was mij verteld. Dit geluid 
heb ik nooit eerder gehoord en het klinkt alsof er een cilinder bezig is om 
zich een weg naar buiten te banen. 
 
Motor meteen stilgezet. Rustig blijven. Ik ben nog een kilometer verwijderd 
van de camping waar tientallen mannen rondlopen die dit probleem waar-
schijnlijk lachend kunnen verhelpen. 
 
Maar duw maar eens een Dnepr met zijspan en matige lagers een kilometer 
vooruit. Dat gaat mij niet lukken. Gelukkig komt er net op dat moment een 
UDCN-er langsploffen. Hij sleept me naar het terrein. Wat er dan gebeurd 
laat zich het beste vergelijken met een film-scene op een eerste hulp post. 
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Minstens vijf chirurgen bestuderen de patient. Bougies zijn niet vet. Geen 
vastloper. Het hart is nog in orde. Maar waarom ratelt de patient dan? 
"Heeft hij misschien het probleem met de losgetrilde bouten?" 
 
De patient wordt in een paar minuten compleet uit elkaar getrokken. Ach-
terwiel, kardan en remmen liggen keurig op een rij in het gras. Het is even 
slikken maar ik weet dat mijn Oekraïense vriend in goede handen is. Het zijn 
de losgetrilde bouten. Vastzetten met loctite. De motor wordt nog ruim voor 
het donker in een paar minuten weer in elkaar gezet, met de precisie van een 
pitstop. Aantrappen en wegrijden alsof er niks is gebeurd. 
 
"Kom maar een keer langs op een zaterdag, dan halen we alle kinderziektes 
er een keer uit", zegt Ruud. 
 
Beste mensen van de UDCN, ik ben blij dat ik jullie heb gevonden. Dit soort 
magische momenten zijn schaars in een mensenleven en ik zal het er later in 
het bejaardentehuis waarschijnlijk nog over hebben.

Heel veel dank voor alle technische kennis die jullie elke keer zo gul met me 
delen. 
 

Daan van Alkemade
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Zomertreffen in het Noordhollandse laagland
16-17 en 18 juni 

Het Zomertreffen is dit jaar niet op een camping maar op een particulier 
terrein nabij Heerhugowaard. In 2009 zijn we daar ook al eens geweest en 
daar bewaren we goede herinneringen aan. 

In die periode staan er nog veel bollenvelden in bloei dus een mooie toer-
tocht is al haast gegarandeerd. Iedereen mag komen, dus ook honden, 
campers en aanhangers. Meld wel aan want de ruimte is beperkt en de 
organisatie weer graag wie er allemaal komt.

De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma
Vrijdag  Aankomst 
  Vanaf 11.00 uur zijn de eersten welkom 
  Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
  Boodschappen doen kan tot een uur of acht ’s avond.
  ’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje  
  bij het vuur.
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Zaterdag  11:00 uur Toertocht. Let op geen tankstop tijdens de  
  route. Zorg voor een volle tank.
  Aan het eind van de toertocht is er gelegenheid om inkopen  
  te doen voor de BBQ.

  18:00 uur BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
  Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd. Vlees en andere  
  toebehoren moeten zelf worden gekocht.

Zondag  Het opbreken van het kampementen en het starten van de  
  terugreis.

Aanmelden: Klaas Jan Vlam:  kjvlam@hotmail.com  

Calamiteiten:  Roel de Glopper: 06-24738841

Adres van de “Camping”

Schoutenbosweg 13
1704PM Heerhugowaard
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Denk er aan:  
- Afrekenen van het weekend kan alleen contant
- Je begint met een volle tank aan de toertocht. Geen tankstop in de tocht.

Voor de nieuwe leden
Voor eten en drinken op een treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen 
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de 
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder 
voor zich in aan het eind van de toertocht.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Motocrypto Twin nr. 108

Beste puzzelaars, slechts 2 personen hebben 
de vorige crypto opgelost. Dank daarvoor. De 
betreffende inzenders waren Dolf Kok en Jos 
Kole en hadden het beide goed.

Als er nog wat te winnen valt, dan kunnen deze 
winnaars contact opnemen met onze clubwinkelier Gerrit. Wellicht heeft hij 
nog een paar winkeldochters liggen.

Oplossing crypto 107
Routeplanner, Blaastest, Pompbediener, Brandstofleiding, Gloeikop, Vete-
ranendag, Voorjaarstreffen, Druppeltank, Blauwe zone en Bou(ch)gie.

Nieuwe opgave:
1. Je wordt erin genomen, als je naar dat eiland gaat. .e.e..e.oo.
2. Van die kant bekeken zijn het net ooievaars.  .i…e..e..
3. Die slijmerds rijden wel erg langzaam.   ..a..e..a.. 
4. Gaan niet prettig met elkaar om.   .e..ee…u..e..
5. Pijnlijk in de rij.     .ie.e.ee.   
6. Ergernissen uit Engeland.    .i….i..e.   
7. Familie van het perronkaartje.    .a…a.
8. Een hele uitzoekerij als je kaart uiteen valt.  .u..e..i.
9.  Wordt schaars in Groot-Brittannië.   Eu.o .oo…i.
10.Die zit er behoorlijk naast.     .i…a..a..a.ie.

Veel succes!

Stuur je oplossing naar:
Luijt . postma @ gmail . com 
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Sleuteldag 1 2017
Door : Benno van Ham

De eerste sleuteldag van 2017 ligt weer achter ons. Omdat we binnen het 
bestuur merkten dat de tweede dag toch wat rustig was hebben we besloten 
deze te laten vervallen. Het kost Ruud, Roel en mijzelf steeds weer een dag 
en het is al druk genoeg zo.

De eerste sleuteldag van het jaar is altijd een verrassing. Dit keer waren we 
ruim op tijd aanwezig om alles voor te bereiden dachten we maar tot onze 
verbazing stond er al een Rus op ons te wachtten. Die was de avond van 
tevoren al afgeleverd begrepen we van de bewoner. Niet echt de bedoeling, 
zeker zonder afstemming met ons, maar toch.

Al snel kwam Jan de onderdelenleverancier aanrijden met zijn spulletjes en 
ook een paar andere leden hadden wat overtollige spullen in de aanbieding 
gedaan dit keer. De sleutelklussen liepen uiteen maar waren over het alge-
meen niet al te moeilijk.

Van een basisafstelling op een Chiang Jang tot een vergelijkbare klus met 
een Ural kopklepper, een onwillige dynamo op een k750 tot een keerring 



 39

achter het vliegwiel 
van een andere 
motor alles was 
mogelijk. 

Op de werkbank in 
de hal stonden op 
een gegeven moment 
3 mensen parallel te 
sleutelen aan versnel-
lingsbakken van oude 
zijkleppers, heerlijk 
om te zien dat er steeds meer van dit soort fietsen tot leven gewekt worden. 

Als dan ook nog blijkt dat zelfs lastige producten als lagerlijm gewoon ergens 
in een busje van een bezoeker te vinden zijn dan is het feest compleet.

Ik geloof dat het grootste deel van de klussen ter plaatse opgelost kon wor-
den door de mensen, soms met een beetje hulp van ons maar daar zijn deze 
dagen ook voor bedoeld. Alle aanwezigen weer bedankt en tot de volgende 
keer, in het voorjaar van 2018…

Groeten,   de grease monkies..
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Deel drie; Heropbouw van het zijspan !!
Door: Benno van Ham

Zo, een paar weken geleden het verlossende woord van de coater, het 
spul lag klaar om opgehaald te worden. Ik kon natuurlijk niet wachtten om 
alle spullen op te halen en in elkaar te gaan zetten. Met een Discovery vol 
motoronderdelen terug naar huis gegaan en daar eerst eens wat tijd besteed 
om te kijken waar/wat nu eigenlijk thuis hoorde. Omdat ik een aantal nieuwe 
onderdelen erbij had zitten die nog niet gepast waren kon dat ook wel eens 
een verrassing gaan worden natuurlijk, de pasvorm van Russische producten 
is beroemd. Alle boringen die de coater niet afgeplakt had heb ik zuiver 
gemaakt met een dremel en een paar boren en tappen. Toen kon de opbouw 
eerst goed beginnen. 

Ik ben begonnen met de wielen, nieuwe lagers erin, velglintje erin en band-
jes erop, dat was gemakkelijk. Daarna wordt het tijd om het balhoofd weer 
in het frame te monteren, de oude taatslagers zijn de vuilnisbak in gegaan 
en deze zijn vervangen door twee konische lagers, gaat vast niet meer stuk 
nu. Nadeel van deze konische lagers is wel dat ze een beetje dikker zijn 
dan de oude taatslagers waardoor er een 4 mm opgevuld dient te worden 
tussen de bovenste en onderste kroonplaat. De koplamporen hebben aan de 
bovenkant al een rubber zitten maar dat is niet dik genoeg. Ertussenin heb ik 
twee dikke rubber ringen gestopt waardoor de speling nu opgevuld is. Na 
het balhoofd kan de rest van de voorvork gemonteerd worden, nu wel goed 
met de remplaat aan de rechterkant zoals het hoort. De vorige eigenaar had 
dit blijkbaar over het hoofd gezien en achterstevoren gemonteerd, dan remt 
het echt niet. Met de voorvork gemonteerd zet ik het stuur er ook alvast maar 
op zodat je wat meer houvast hebt aan de motor. Na het balhoofd wordt het 
tijd om de fiets te gaan voorzien van het motorblok en aandrijflijn, ik vind het 
gemakkelijk om dan het voorwiel erin te hebben en de motor op de midden-
bok te hebben staan (en een touwtje om hem vast te houden natuurlijk). 

Samen met een maatje werd het tijd om de aandrijflijn erin te plaatsen, 
helaas dat ging dus niet... Met een verdiepte carterpan kan het blok het 
frame niet in kwamen we achter na een half uurtje stunten. Uiteindelijk toch 
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maar de pan even verwijderd en daarna ging het blok zonder problemen op 
zijn plaats. Bij een zijklepper vind ik het gemakkelijkste om alles in een keer 
erin te zetten en niet achteraf nog de versnellingsbak eraan te moeten plaat-
sen. Met dat korte frame is dit de gemakkelijkste manier. Ok, het is allemaal 
wat zwaarder maar met zijn tweeen is het goed te doen.

Nadat het blok erin is gehangen kan het achtercardan op zijn plaats, de 
motor kan dan ook eindelijk zijn achterwiel krijgen en op zijn eigen wielen 
staan indien nodig. Hum, kom ik weer een vergeetachtigheidje van mezelf 
tegen. Tijdens de de- en montage van het cardan is me niet opgevallen dat 
de afstandsbus voor het wiellager niet in het cardan zat. Deze dus ook niet 
teruggeplaatst met als gevolg dat het achterwiellager niet kan afsteunen en 
klem loopt dom,dom.  Oorspronkelijk hoort er hier een afstandsbus te zitten 
met viltringen die tussen het achterdeksel en de meenemer past. Omdat er 
een kraag in de meenemer zit kan deze bus niet achteraf geplaatst worden 
en aangezien ik geen zin heb om e.e.a. weer uit elkaar te halen doe ik het 
dit keer maar op de alternatieve manier. Een kennis van me heeft even een 
busje gedraaid met de goede maten die nu zijn plek in het cardan inneemt. 
Werkt bijna net zo goed maar je mist de afdichting op de as. Jippie, een 
mijlpaal bereikt en wederom een keer tijd voor koffie. 
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Na de koffie met frisse moed verder om de motor te herenigen met het 
zijspan zodat er een rollende combinatie ontstaat. Dit ging vanzelf natuurlijk 
want het span heeft al geruime tijd doorgebracht aan de andere M72. Het 
begint er nu stiekem echt al een beetje op te lijken vind ik zelf.

Tijd voor de montage van de appendages, carburateurs, luchtfilter (met 
papieren inzetfilter ipv de staaldraadjes), voetsteunen, spatborden etc... 
allemaal niet zo spectaculair dus daar kan ik kort over zijn, het zit er weer 
op. De kilometerteller heb ik helaas laten sneuvelen, het origineel dacht ik op 
te kunnen knappen. Dat leek ook aardig gelukt maar bij een ondoordachte 
actie is hij van de kast gevallen waarbij de naald afgebroken is, jammer, 
daarvoor zit nu een Chinees exemplaar gemonteerd. Verder weinig spekta-
kel in de koplamp. 

Meer tijd gaat er besteed worden aan de elektra van de motor. Van Jan 
heb ik een nieuwe kabelboom voor een K750 gekocht, aan losse spulletjes 
hiervoor ben ik meer kwijt denk ik en als het goed is zit hier alles wel aan. 
Nu nog proberen om het daadwerkelijk in elkaar te krijgen. Het oorspronke-
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lijke contactslot blijkt ingebrand te zijn, de middelste contactpal die eigenlijk 
alle stroom voor de motor regelt is vastgesmolten aan de behuizing. Geluk-
kig blijkt dit reparabel dus het slot gaat mee voor ronde twee. Omdat ik de 
motor op 12 volt ga laten werken is het laadlampje vervangen door een 12 
volt 3 watt exemplaar, we zullen zien of dat volstaat. Misschien is hij niet eens 
nodig voor het laadproces met die nieuwe regelaar ertussen. De koplamp 
reflector heb ik vervangen door een nieuwe H4 blaker die er mooi in past en 
veel meer licht geeft door de te gebruiken H4 lamp. De draadboom bevat 
verder een paar draden die ik niet nodig heb (zoals een vrijstandlampje 
dat ik niet heb) en een remlicht aansluiting, die vind ik dan weer wel handig. 
Standaard heeft een M72 geen remlicht maar het achterlicht is er wel op 
aangepast of aan te passen. Met een universele remlichtschakelaar en een 
stangetje is een remlicht zo gemaakt. altijd handig denk ik zo. 

De bedrading aansluiten is verder niet zo moeilijk, het is niet al te veel en er 
is een schema bijgeleverd. Wel heb ik een paar aanpassingen gemaakt voor 
o.a. de elektronische ontsteking en de regelaar. De oude mechanische rege-
laar was op dit exemplaar al vervangen door een exotisch 12 volt exem-
plaar dat ik niet herkende. Die mocht gaan zwemmen en bij Hans Bekx heb ik 
een 12 volt regelaar gekocht om 
in te bouwen in een oude behui-
zing die ik nog had liggen. Die 
behuizing heb ik leeg gemaakt 
door het oude relais uit te boren. 
Helaas waren de contactstrips 
beschadigd dus daarvoor heb 
ik een nieuwe strip geprint met 
m4 schroeven en geprinte isola-
torbusjes. In het huis gelijmd en 
netjes dichtgemaakt. Van buiten 
zie je er niets aan en het zou 
beter moeten werken, we zullen 
het gaan zien. Hoe e.e.a. werkt 
staat ook beschreven in het stukje 
dynamo’s in deze Twin.
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Met alle bedrading aangesloten 
begint het nu toch echt serieus op 
een motorfiets te lijken, tijd voor 
een controle van alle componen-
ten en natuurlijk voor een startpo-
ging.... Met een wetenschappelijk 
verantwoorde en Arbo-technische 
veilige opstelling (2 x 50 ml. 
injectiespuit met een stukje benzi-
neslang) is de eerste startpoging 
mogelijk. Benzine erin, blok even 
oppompen met een paar trap-
jes op de kickstarter en contact 
aan. Eerste werkslag is een beste 
terugslag dus er zit in ieder geval 
leven in. Ontsteking klein beetje 
later gezet en poging twee. Na 
een keer of tien trappen komt 
mevrouw voor de eerste keer 
weer tot leven. Loopt niet eens 
erg rottig. Beetje rook uit de pij-
pen maar dat snap ik wel, overal 
zit olie na de hermontage. Met 
wat fijn afstelling is er zelfs spra-
ke van een loopcultuur en denk ik 
bij mezelf dat het wel goed gaat 
komen met de motor. 

Bij de eerste keer opwarmen beginnen ook de cilinders lekker te walmen 
want al die vettigheid die overal aanplakt moet er toch vanaf, nietwaar. Ik 
merk hier de verschillen op met de andere M72, de slag van kickstarter is 
eigenlijk maar een halve en zoals we weten trap je een Ural zoiezo maar 1 
werkslag rond dus je moet wel even je best doen om de motor te starten. 
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Verder is dit blok een stuk rumoeriger dan het andere blok, je hoort de tand-
wielen nadrukkelijk gieren ondanks dat ze er eigenlijk gewoon goed uitzien.
Alles werkt in ieder geval, dat ik wel prettig. Motor loopt, electra werkt alle-
maal en de accu laadt ook op. Tijd voor een biertje en nagenieten.

Nu moet het verdere afbouwen gaan gebeuren, tank erop, beenschilden 
eraan, stuurdemper erop, toch een paar nieuwe Deni’s ipv de oude vergas-
sers, de afstellingen in orde krijgen, proefritjes om alles goed te krijgen en 
dan.....  de kentekenkeuring. Benieuwd hoe dat gaat aflopen met deze. Ik heb 
besloten hem te keuren als solomotor en daarna administratief het kenteken 
aan te passen naar L4e. Is gewoon nog mogelijk en gemakkelijker, maar dat 
is voor deel vier..

Samengevat op dit moment, tijdens alle klusjes kom je tussendoor natuurlijk 
problemen tegen. Een paar dolle bouten, afgebroken draadeindjes, paar 
stukjes coating beschadigd door mezelf, niet passende nieuwe onderdelen, 
beugels die verkeerd gebogen zijn, ontbrekende onderdelen etc. Het zijn 
allemaal zaken die je af en toe de moed doet verliezen. Er zijn van die 
avonden dat je drie stappen vooruit zet en twee terug maar uiteindelijk zal 
het goed komen weet je. Als ik er even geen zin meer in heb laat ik alles 
gewoon uit mijn handen vallen tot een volgende keer. Het kleine afwerken, 
daar gaat stiekem nog de meeste tijd in zitten. De grote assemblages gaan 
snel maar het kleine prutswerk kost erg veel tijd. Die tijd is er dus waarom 
niet. 

Zo, en nu die 
naam nog ....

Benno
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Najaarstreffen bij een gemeentelijk monument
8-9 en 10 september 2017

Voor ons najaarstreffen gaan we naar de fraai in het buitengebied van 
Heeswijk-Dinther gelegen woonboerderij het "Molenhuis" met bijbehorende 
opstallen. De monumentale boerderij die uit de 18e eeuw stamt behoorde 
oorspronkelijk tot Kasteel Heeswijk en behoort thans tot de Landgoederen 
Heeswijk en wij mogen daar een heel weekend op een veldje staan. Bij slecht 
weer kunnen we terecht in een kleine blokhut met houtkachel. De sanitaire 
voorzieningen zijn wel beperkt. Alleen toiletten en geen douches. Honden zijn 
welkom mits aangelijnd. Dit in verband met wild in de directe omgeving.

De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Verder is het programma zoals altijd. Eten, drinken, slapen, toeren, BBQ, 
drinken en slapen.

Programma: 

Vrijdag 
12:00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
   
Zaterdag 
10:30 uur Toerrit door Brabant. Geen tankstop in de route opgenomen.
  Iedereen start met volle tanks. De route is ca. 80-100 km 
  lang. Aan het einde van de toertocht is er gelegenheid om  
  inkopen te doen.
18:00 uur BBQ volgens het bekende systeem van bring in your own   
  meat. Wij zorgen voor het vuur, de sausjes en het brood en 
  jullie regelen zelf de rest.

Zondag  Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan. 
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Adres:  
     
Boerderij het "Molenhuis", Heibloemsedijk 20, 5473 TC Heeswijk-Dinther

Opgave bij : Joost Kohlmann  E-mail: joostko@hotmail.com

Bij calamiteiten Roel de Glopper:  06-24738841
   
Voor de nieuwe leden onder ons. 

Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen 
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de 
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees, vis of vegahap-
je. Dat koopt ieder voor zich in aan het eind van de toertocht.

Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Zandhappen 2017

Zo in het begin van het seizoen, na het watjestreffen, wordt het ook altijd 
weer eens tijd om wat zand en water onder de wielen te laten passeren. 
Kortom, tijd voor het zandhappertjesritje in Brabant. Ruim op tijd de toestem-
mingen weer geregeld voor de omgeving en wat grove verkenning uitge-
voerd in de omgeving. Er wordt ook hier in Brabant steeds meer afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer dus noodzaakt het ons af en toe om uit te wijken 
naar andere weggetjes en paden. Houdt het ook een beetje gevarieerd voor 
de deelnemers.

Dit keer waren de weergoden vooraf ons zeer goedgunstig geweest, er lag 
gewoon veel water in de omgeving. Op sommige plaatsen stond de sloot 
ongeveer net zo hoog als het pad dus veel angst voor stof happen was er 
niet bij me. Gelukkig heb ik als voorrijder er zoiezo niet zoveel last van dus 
het zou vast wel weer goed komen. Met de auto heb ik een week vooraf nog 
even een paar paadjes gecontroleerd en sommigen waren echt te slecht om 
door te rijden, het moet wel een beetje baggeren worden maar het hoeft 
geen echt ploeterwerk te worden.
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Het aantal aanmeldingen was weer goed. Met 15 deelnemende spannen 
moest het goed gaan komen. Voor de rit zelf was redelijk weer voorspeld, 
niet teveel vocht van boven en ook niet te koud. Prima weer dus eigenlijk..
In de ochtend ben ik op tijd vertrokken met Olga om nog even wat paadjes 
na te kijken voor ik me bij Rob vervoeg voor de koffie. Zoals altijd was dit 
weer prima verzorgd door Robke en Tilly. Met de groep compleet zijn we op 
stap gegaan. In de eerste paar kilometers lekker rustig aan doen dacht ik 
maar op het eerste de beste zandpad waren er al een paar zo sportief om 
zichzelf vast te rijden. hierdoor kan de rest van groep tenminste genieten van 
het schouwspel van ploeterende chauffeurs en bijrijders. Na ruim vijf kilome-
ter besloot echter 1 van de Urals om het voor gezien te houden. Een paar 
gemene klappen en het was gedaan met de fiets. Gelukkig zitten we hemels-
breed maar een paar kilometers van Baarle-Nassau af zodat hij getrokken 
door een kameraad de motor naar de aanhanger is gaan brengen. Die zien 
we straks bij de middagstop wel weer denk ik nog. 

Rustig verder geprutteld en langzaamaan de wat nattere paden ingegaan 
om te kijken hoe de fietsen het daar gaan doen, prima tot nu toe. Weinig 
vastrijders meer tot we een wat kleffer stukje ingaan bij een van de cross-
banen in de regio. Hier wordt het in 1 bocht wel erg drassig en dat is te 
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merken, achter ons wordt het rustig. De eerste drie spannen zijn allemaal 
aangedreven jongens. Twee MT-16s en een K750 zijklepper met aandrijving. 
Die gaan er op het gemakje doorheen allemaal. De niet aangedreven exem-
plaren en natuurlijk de merkvreemde zijspannen hebben hier toch wel wat 
meer werk mee. Leukste is nog dat ze direct allemaal staan uit te puffen na 
dit stukje, niet wetend dat de bocht hierna het net zo nat of natter is…
Inmiddels zijn we tegen het middaguur aangekomen en wordt het tijd om 
ons vaste adres om te lunchen maar weer eens met een bezoekje te gaan 
vereren. 

Aangekomen zien we dat we bijna compleet zijn. Een van de ochtendspannen 
is er weer bij, iedereen is weer compleet en we kunnen gaan eten. Net voor 
het eten hoor ik van een van de achterblijvers is nog een ural uitgevallen. Het 
span van Corne is blijkbaar een kleppendeksel verloren (hoe doe je dat ??) 
tijdens het rijden. Dit moest even opgedoken worden en weer gemonteerd 
natuurlijk. Echter, daarna is deze motor toch een beetje ziek blijkbaar want 
de middagsessie gaat hij niet meer redden. Roel heeft andere prioriteiten en 
moet afhaken met de BMW (of was hij het vastrijden beu, we zullen het niet 
weten denk ik). 

In de middagsessie staan niet veel bijzonderheden gepland. Nog meer zand, 
nog meer plassen en natte stukjes en gewoon lekker rondhobbelen in deze 
mooie omgeving. Om een uur of vier wordt het allemaal wat natter van 
boven, de regengoden besluiten ons te helpen om de brommers schoon te 
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maken. Tijd om er een eindje 
aan te gaan breien.. We rijden 
weer naar Baarle toe om nog 
even na te praten, krijgen er 
zelfs een stuk taart bij van een 
van de mensen uit het hoge 
Noorden, ben helaas je naam 
vergeten. Nog even napratend 
begint het goed te regenen 
inmiddels. Op tijd gestopt.

Tegen zessen wordt de regen 
even wat minder en besluit ik 
ook maar op huis aan te gaan. 
Verkeerd gegokt blijkbaar 
want ik heb nog een paar beste 
buien over me heen gehad 

voor ik thuis was. Onderweg begint de motor af en toe te protesteren en in 
te houden op de wat langere bochten. Gek, dat doe ze anders nooit. Enfin, 
combinatie water, vuil en weinig benzine misschien. Even vers voltanken en 
verder naar huis. Moegestreden komen we weer thuis, nat, vuil, stinkend maar 
voldaan. Het was weer een mooie rit. Tot volgend jaar.

Aftermath: de dag erop toch de motor maar eens afspuiten om hem schoon 
te maken, is altijd wel zo fijn. Nadat ik een halve emmer troep van de motor 
gespoeld heb zie ik het probleem met de motor al voor me. Mijn motor rijdt 
op dell Orto-carburateurs. Dit bevalt me al jaren prima, die carbs zitten 
gemonteerd in een rubber ipv vast op de kop. Het rubber aan de rechter-
kant is voor twee derde doorgescheurd. Als ik rijd en met mijn enkel tegen de 
aanzuigbuizen kom druk ik het gat open, de motor gaat valse lucht zuigen 
en slecht rijden. Gelukkig, relatief simpele fix, nieuw rubbertje erop en Olga 
kan weer mee.

   Benno van Ham
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De Russische keuken
русская	кухня

Tsaar Peter de Grote was 
de eerste tsaar die streefde 
naar modernisering van het 
achterlijke Rusland. Hij ging 
naar Europa om te zien op 
welke manier hij zijn land kon 
hervormen. 

Toen hij terugkeerde werden zijn ideeën niet altijd met open armen ontvan-
gen. Zo moesten alle mannen hun baarden afscheren en werd de traditionele 
kleding vervangen door de Europese mode. Ook was hij uitgekeken op de 
simpele maaltijden die de koks van het paleis op tafel pleegden te zetten. 

Om zijn doel te bereiken werden tegenstanders een kopje kleiner gemaakt 
en trokken Europese generaals, architecten, handelaren en vakmensen naar 
Rusland om het land te ontwikkelen. Ook trok  Peter topkoks van de Franse 
koning aan om aan zijn hof de “haute cuisine” te introduceren.

Een beroemde kok aan het Franse hof was Vatel. Toen hij een galadiner moest 
organiseren zag het er uit dat de bestelde vis niet op tijd zou arriveren. Vatel 
trok dat zich zo aan dat hij zich zelf van het leven beroofde met een keuken-
mes. Later bleek de vis er toch op tijd te zijn, maar dat was voor hem helaas 
te laat. Als eerbetoon aan deze kok worden visgerechten nog steeds met “A 
la Vatel” aangeduid.

Russische vissoep

Benodigdheden: 

visfilet, citroensap, zout, uien, olie, groene en rode paprika, tomaten, bloem, 
water, bouillonpoeder.
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Bereiding

De vis in blokjes snijden en licht zouten. 
Uien snipperen en in olie fruiten. 
Paprika’s in reepjes snijden. Tomaten in blokjes snijden. 
De paprika en tomaten aan de uien toevoegen en mee laten bakken. 
De bloem toevoegen en meebakken. 

Al roerend het water en de bouillonpoeder toevoegen. Dit geheel 15 min. 
zachtjes door laten koken. 

De visblokjes hieraan toevoegen en alles ongeveer 15 min. rustig laten trek-
ken. 

Hoeveelheden laten afhangen van het aantal eters.

	 	 	 Приятного	аппетита
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UDCN Agenda 2017

16-17 en 18 juni ZOMERTREFFEN

Het Zomertreffen is dit jaar in de buurt van 
Heerhugowaard op een locatie waar we een 
aantal jaren geleden ook al eens geweest 
zijn. 

Bij de toertocht zijn we dus verzekerd van bollen en duinen.

2 september VLIETLANDERIT

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

8-9 en 10 september NAJAARSTREFFEN

Na een weekend in het “noorden”, een weekend in het westen, kan het 
zuiden natuurlijk niet achterblijven. We zitten een stukje ten oosten van 
Den Bosch op een camping in Berlicum (N.B.) met een bekende organisatie 
op een nieuw terrein.

Najaar Sleuteldag

De najaarssleuteldag is vervallen wegens gebrek aan belangstelling.

16,17 december Central Classics

Tweede Central Classics beurs in Houten waar we als UDCN natuurlijk ook 
gaan bij zijn..
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Donker en koud
door: Johan Remmers

Half 6, een nieuwe dag, een ochtend in december, klaarwakker. Ik loop een 
paar minuten later naar buiten de achtertuin in. Het miezert, het is een graad 
of 2 en ga weer naar binnen. “Waarom zou ik zo idioot zijn om op dit tijdstip 
en met dit weer te gaan rijden ?” en loop weer naar buiten. En weer terug 
het kunstlicht en de warmte tegemoet. De drang wint het uiteindelijk weer 
van de vaak nog te dominante ratio en de gelukkige Chinees staat even later 
warm te ploffen in het 2 bij 3 schuurtje. Het MZ-tje slaapt nog. Houwen zo, 
decibels genoeg nu. Het is al feest zodra ik de benzinekranen open draai, 
links en rechts even vlotter, de schakelaar een draai geef om de 6 volt instal-
latie, ahum, van stroom te voorzien en de kickstarter mag beroeren. 

Wat ben ik toch een mazzelkont om in dit uitstervende korte tijdperk van fos-
siele brandstoffen en Otto-motoren te mogen leven. Na wat kicken komt de 
Chang tot leven. Van draaicultuur is op dit koude tijdstip geen sprake, net als 
bij mij. Dat komt straks wel weer. Sommige aardse zaken hebben tijd nodig, 
zonder het zelf te beseffen. Motoren zijn niet met tijd bezig, ze willen bere-
den worden. Een museummotor is daarom een zielloze motor, bijna dood. Als 
de ontstane dampen me echt teveel van het goede worden draai ik de scha-
kelaar weer om, duw de klemmende deur open en wring hem naar buiten. 

Eenmaal in het slecht verlichte gangpad mag het leven er weer in en ben 
eindelijk en gelukkig weer onderweg. Een erg groot goed. Lang heb ik naar 
foto's en filmpjes van zijkleppers zitten staren, nu heb ik er een. Na eerdere 
kopkleppers van de bekende andere Oostblokmerken. Nog iets verder terug 
in de tijd en toch vlot genoeg onderweg zijn. Weliswaar zonder zijspan, 
daar is geen ruimte voor in of om dit rijtjeshuis dat bewoont wordt door zes 
personen. De familie. Toch heeft er een tijd een XS1100 met zijspan buiten 
vertoefd maar ik wil niet meer onrustig aan straat liggen sleutelen, onder 
blikken die nooit zullen begrijpen wat ze denken te zien. Komt wel weer, een 
driewieler erbij, hoewel de tijd van verre reizen en maanden weg voorbij is. 
En dat is niet erg, genieten doe ik toch, hoe kort de rit ook.
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De laatste tijd wordt de behoefte 
om het asfalt te verlaten steeds 
groter, donker of niet, geen idee 
waarom. De solo Chang vindt het 
geweldig dus waarom ik dan ook 
niet ? Afgelopen nacht heeft het 
stevig geregend maar toch draai 
ik na het ophaalbruggetje over 
de Zuid Willemsvaart gelijk rechts 
het zandpad op dat langs deze 
uitgegraven geul loopt. Eigendom 
van Rijkswaterstaat, geen idee 
wat dat voor invloed kan heb-
ben op mij en/of vehikel. Hier 
en daar schieten (als ik het goed 
heb) waterkippetjes met een raar loopje richting het water. Gelukkig steken 
ze in het gele licht van mijn koplamp goed af tegen het lichte zand zodat ik 
op tijd de reminstallatie van de Chang kan gaan activeren. Aan de voorkant 
dan toch, achteraan hebben we samen besloten dat laten rusten voorlopig de 
beste optie is. Kuilen en erg natte stukken zijn dan weer wat donkerder. Het 
blijkt een heel andere kunst dan asfalt lezen, dat zand. En dan zijn er ook 
nog sneeuw op zand, aangereden sneeuw op zand, een half- of stijfbevroren 
zandpad, zand op een stenige ondergrond….Na een kilometer wordt het me 
te gortig onder de wielen en draai het links gelegen gestoeptegelde verlaten 
fietspad op. Na verloop van rollende meters neemt de drang naar onverhard 
weer sterk toe en we duiken zonder nadenken het breed geworden groen 
tussen de twee paden in. Nu nog even dat heuveltje over en ben weer terug 
in het zand. De zwaartekracht vecht nog een robbertje met de grip van de 
achterband in zijn drassige ondergrond, wint het al snel en daar staan we 
dan. Midden in het sompige bosje. Op de meest mooie plekken en op idiote 
tijdstippen ben ik ooit stilgevallen, als een soort natuurlijke compensatie van 
het menselijk 'leed' van dat moment. Of  om me eindelijk eens stil te laten 
staan, letterlijk en figuurlijk. Wat wil ik nu eigenlijk ? Met hangen en wurgen 
werk ik, inmiddels in het zweet (waar blijven die koude kerstdagen verdorie 
dan ook), een half verrotte berk onder de zijstandaard en start de zijklep-
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per opnieuw. Ik ben te gehaast, denk niet vooruit en sta even later met het 
voorwiel klem op een witte neef van de verrotte berk terwijl de motor tegen 
een nog levend verticaal exemplaar blijft leunen. Fijn. Ik overschat de off the 
road capaciteiten van de Chang of die van mezelf. Of ik ben mijn leeftijd 
vergeten, weet het gezonde westerse 'verstand' het niet van diverse instincten 
te winnen maar meer waarschijnlijk: ik ben intuïtief op zoek naar een erg pri-
mitieve manier van leven, wat  zich uit op meer terreinen van mijn leven. Niet 
goed of fout, het is er gewoon. Maar eerst dat kreng van zijn plek en weg 
hier! Snel op weg naar een volgend moment dat me de weg wil wijzen.

Eenmaal terug op de mistige en bosrijke slingerweg naar Oisterwijk dringt 
links en rechts vocht door de oude leren motorlaarzen naar binnen. Ik kan ze 
maar niet weg doen hoewel ik veel betere heb. Nog maar een keer goed 
invetten die dingen. Bij de eerste rotonde stop ik om mijn handschoenen op 
de koppen weer op temperatuur te laten komen. Als er een vehikel dat mijn 
weg lijkt in te gaan in zicht komt trek ik ze weer aan en kachel weg. Nou 
ja, kachelen, tegen de 90 op een 60 km weggetje voelt op dit ijzer alsof je 
uitbundig op Monza bezig bent. Heerlijk. Op een Dnepr heb ik jaren terug 
hier dezelfde bezigheden uitgehaald. Het was ook koud en donker net in de 
avond, toen er 'POLITIE' oplichtte in m'n armoedige Tula spiegeltje. “U reed 
120 meneer, op deze weg met links en rechts overal bomen !” Nou ja, 120 
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zou het niet geweest zijn, maar sindsdien let ik, hoewel niet bekeurd, beter op 
het soort voertuig dat nadert. En dan nog haal ik het in m'n kop om later, op 
een Jawa 350 Twin Sport via een doorgetrokken dubbele streep, weer don-
ker en koud, een politiewagen in vol ornaat voorbij te knetteren.  Ook weer 
zonder gevolgen. Dus ga rijden mensen, ook als het donker en koud is, niks 
kan je gebeuren. Zelfs als er drie flinke, gelukkig plots bevroren damherten 
op je pad verschijnen, natuurlijk, donker en koud, je komt er op je Russische 
Tula of ander Oostblokros probleemloos voorbij.

Een dik uur later ben ik terug en gaat het opgewarmde beest de schuur weer 
in en mag hij nog even de ruimte vullen met zijn gassen en vochtige dampen, 
een fijne mix. En een prettige gewoonte die nog stamt uit het brommer tijd-
perk van de vroege jaren 
80. Hij nog een scheut 
benzine, ik een slok whisky 
en even met m'n kop boven 
de hete cilinder uithangen. 
“Opgewarmd worden 
door miljoenen jaren oud 
organisch goed via je oude 
ros, wat wil je nog meer” 
zijn voorlopig de laatste 
gedachten. 

Ik plof met een dampende 
kop in de campingstoel pal 
naast het tikkende vehikel, 
zie de zijklepper langzaam 
vervagen en droom weg. 

Weer een rit bijgeschreven 
in het boek der zegenin-
gen. Koesteren moeten we 
ze, deze schaarse ware 
vrijheid.
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Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl
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Steunpuntenlijst 2017

Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst. We hebben er weer 
eentje bij. Welkom Marko Struyk in de gelederen.

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. 



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 
steunpunten niet op de kaart ingetekend, 
we hebben ze echter wel !!

Steunpunten UDCN 2017




