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Colofon 
 
Uitgever 
Ural Dnepr Club Nederland , Website : WWW.UDCN.NL 
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Benno van Ham    Jos Luyckx 
Danielstraat 3    Pickéstraat 52 
4771 RP Langeweg   2201 ET Noordwijk 
bennovanham@wanadoo.nl  josdien.corp@zonnet.nl 
 
Copy en Foto’s 
Alle kopij dient schriftelijk of digitaal te worden aangeleverd. Bij voorkeur digitaal in txt-
formaat. Foto’s  als afdruk of gescand opsturen, bij voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit. Foto’s 
en diskettes worden indien gewenst retour gestuurd. 
 
De redactie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden, ingezonden  artikelen te 
weigeren, te wijzigen of in te korten 
 
Bestuur 
Huib Stiegelis    Voorzitter 
Benno van Ham    Redactie 
Jos Luyckx    Redactie 
Luijt Postma    Secretaris 
Frans de Wit    Los bestuurslid 
Sandra Korpershoek   Penningmeester 
Ruud Korpershoek   Los bestuurslid 
 
Contributie 
Inschrijfgeld     €  2,50 
Volwassene     € 17,50 
Buitenlandse leden toeslag  €  5,00 
Kinderen    Gratis onder de 16 jaar  
 
Secretariaat : 
Luijt Postma 
Ural Dnepr Club Nederland  
Vecht 61  
1273 WG Huizen 
 
Telefoonnummer/Faxnummer :   035-5261544 
Gironummer     2594048 o.v.v. UDCN 1273 WG Huizen  
 
Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van januari tot januari. Voor mutaties, 
opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze secretaris.  
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Steunpunten Maart 2006 
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Watjestreffen, opmerking van de secretaris 
 
Het watjestreffen was (weer) een leuke happening. Velen van jullie zullen de 
foto’s op de site wel hebben gezien. Genoeg redenen om dit treffen volgend 
jaar weer op de agenda te zetten. Helaas waren er mensen die (om 
moverende redenen) op het laatste moment niet konden komen. Ook waren er 
mensen die zonder dat door te geven, weg zijn gebleven. Jullie zullen 
begrijpen dat dit voor een gat in onze treffenbegroting heeft gezorgd.  
 
Daarom gaan we het volgend jaar iets anders doen. Wil je deelnemen aan het 
watjestreffen, dan kun je dat telefonisch doorgegeven, maar je bent pas 
formeel aangemeld als we je inschrijfgeld minimaal een week van te voren op 
onze giro hebben ontvangen. Als in die week blijkt dat je verstek moet laten 
gaan, meld dat dan. We storten het bedrag dan terug. 
  
Wij gaan er vanuit dat jullie begrip hebben voor zo’n maatregel bij een “all in 
treffen”.     

    Groetjes, Luijt 
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Van de voorzitter, 
 
 
Voor wie ik nog niet gezien of gehoord heb, alsnog de beste wensen voor 
2006. Het jaar is goed begonnen met twee geslaagde treffens, een vooral koud 
treffen in België en een treffen voor watjes met, al was er tijdens de terugreis, 
sneeuw! Beide treffens waren goed bezocht, hoewel er in Huizen nog plek was 
voor enkele leden (jammer, want het was erg gezellig). Over beide treffens 
meer verder in deze Twin. 
 
Wat ook leuk is, is dat er in maart Vehikel en onze eigen onderdelenbeurs is, 
dus voor wie tijdens het ‘sleutelseizoen’ niet verder kon, hierbij de gelegenheid 
om de laatste onderdelen in huis te halen.  En net zo belangrijk, weer eens 
uitgebreid bijkletsen met ons mede russenrijders. 
 
Laatst las ik in een ander clubblad (van de MZ club) dat ook zij bezig zijn met 
wat regels en gedragscodes rond hun treffens, ook wij ontkomen daar niet 
aan. Vorig jaar heeft het bestuur daar al enige aandacht aan besteed in de 
Twin.  
 
Op dit moment werkt het bestuur 
aan een treffenprotocol, waar 
enige noodzakelijke regels 
omtrent de treffens en de toerrit 
in verwerkt zullen zijn. Deze 
ontwikkelingen staan ook op de 
agenda van de algemene 
ledenvergadering van de UDCN 
die tijdens het voorjaarstreffen 
gehouden wordt. Dus voor wie er 
vragen op opmerkingen over 
heeft, kom naar het 
voorjaarstreffen, jullie zijn 
welkom. Het bestuur houdt jullie 
op de hoogte. 
 
Tot zover en tot ziens, 
 

Huib Stiegelis  
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Agenda ALV. 

 
• Opening 
• Ingekomen stukken en mededelingen van het secretariaat 
• Verslag Kascommissie met decharge van het bestuur 
• Kascommissie vastleggen voor komend jaar 
• Verslag van de secretaris 
• Verslag van de redactie (Russian Twin en website) 
• Verslag clubwinkel 
• Bestuurswisselingen indien deze er zijn 
• Aftreden en verkiezing van nieuwe c.q. oude bestuursleden 
• Verzoek om bestuursuitbreiding ivm Evenementencoordinatie 
• Organiseren van treffens 
• Medelingen over ons jubileumjaar 
• Wat verder ter tafel komt 
 
 

Het bestuur 
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Van de redactie. 
 
Van de redactie 
 
Zo, het eerste boekje van 2006 ligt voor je neus. Laten we hopen dat we ook 
dit jaar weer een fantastisch motorjaar met elkaar kunnen hebben. Ik heb zelf 
nog verse herinneringen aan het wintertreffen wat ook dit jaar weer een 
zonovergoten koud weekeinde was. Het watjestreffen zit er ook weer op en ik 
denk dat we nu de eerste vehikel van dit jaar er ook weer op hebben zitten. 
Van de eerste twee treffens hebben we gelukkig verslagen van de 
betrokkenen, dus geniet er van en besef wat je gemist hebt. Volgend jaar is er 
weer een kans! Het jaar is denk ik weer vol gas van start gegaan. 19 maart is 
het weer zover en kunnen we elkaar weer ontmoeten op de eerste 
onderdelenbeurs van dit jaar in Kesteren op de Groenschool. Deze vanouds 
bekende lokatie staat meestal garant voor een gezellige beurs met veel 
mogelijkheden om je ontbrekende spulletjes aan te vullen, een praatje met 
elkaar te maken en jezelf eens lekker op te warmen voor het jaar. 
 
Ik ga zelf nu toch maar eens de uitlaten van Olga aanpakken want 
langzamerhand zit er meer gat 
dan ijzer aan die pijpjes. 
Daarnaast heb ik ook wat 
onderhoud aan mijn 
achterbrugophanging denk ik, 
mijn wiel gaat er met de week 
schever in hangen. Misschien 
is het na een dikke tien jaar 
toch eens tijd om er naar te  
kijken. Eerst dacht ik nog dat 
e.e.a. optisch was en kwam 
omdat mijn voorkant scheef 
stond maar nee het is toch 
mijn achterkant. Een scheve 
voorkant was nog enigzins 
verklaarbaar geweest omdat 
ik, als aangewezen navigator 
en koprijder, tijdens de rit 
naar het wintertreffen een 
hardhandige ontmoeting had 
met een waal die daar ineens 
met zijn Opel remde voor een 
zebrapad. Zeg nou zelf, wie 
verwacht er nou dat een Opel  
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Astra remt voor een zebrapad?? Gelukkig heeft dat kusje mijzelf niets anders 
bezorgd dan een ander balhoofdlager (waar ik toch al stiekem wel een tijdje 
aan toe was). Goed spul zo'n rus!!. 
 
Verder is het voor mij momenteel een erg druk begin van het jaar geweest en 
naast broodnodig onderhoud heb ik nog niet veel tjid gehad om te genieten 
van de motoren. Hopelijk komt er straks verbetering als we het 
voorjaarstreffen weer in het vizier hebben. Dit keer gaan we naar het oosten 
van het land om de duistere krochten rond Dedemsvaart verder te verkennen. 
Meer daarover verder in dit nummer. 
 
Ik (Jos) heb inmiddels in 2006 alweer drie (winter) treffens achter de rug. Het 
begon met het wintertreffen in de Ardennen. Dit treffen mocht ik (tegen mijn 
principes in) bezoeken per vierwieler omdat ik op de vrijdag andere 
verplichtingen had. Als je dan op zondag achter de motoren aan terug naar 
Nederland rijdt krijg je toch een beetje een raar gevoel (of was het toch de 
verwarming in de auto). Het tweede treffen was het Watjestreffen in Huizen, 
dat ik gewoon per Ural bezocht. Voor mijn gevoel toch een beetje een 
thuistreffen. De hutjes op het terrein waren weer perfect, de patatten en de 
nasi op zaterdag smakelijk en het kampvuur groot en warm. We mochten er 
zelfs een MZ-er verwelkomen! Een week later vertrok ik met Henk van der 
Ham (lees zijn verslag verderop in het blad) richting Elefantentreffen.  Ons 
oproepje om andere leden van de UDCN mee te krijgen had geen enkele 
reactie tot gevolg gehad. Het was een groot treffen waar zo’n 2000 man 
aanwezig waren. Het was er niet echt koud, maar op zaterdag hadden we toch 
een beetje sneeuw. Het Ural-Dnepr gehalte was er bijzonder hoog. Dus 
jongens (en meiden) volgend jaar verwacht ik met een clubje UDCN-ers op 
pad te gaan. En oh ja, het is in een dag te bereizen en slechts 100 km verder 
dan Jalhay.  
 
Namens ons veel 
leesplezier, 
 
Groet, 
 

Benno & Jos 
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Maaltijden en drankjes en andere versnaperingen: 
 
Hier dient een ieder zelf voor te zorgen.  
Voor het stampot buffet dien je je op te geven bij aanmelding voor het treffen.  
 
Kosten. 
Overnachting  6 euro per persoon per nacht. 
Stampot buffet;   12.50 euro per persoon. 
 
Kosten voor het hele weekeind dus € 24,50 
 
Opgave:  Uiterlijk een week van tevoren. Dit kan bij 
 

Jan van Driessen 0529-456205 
Henk Spalink  0523-683648 
Roelof Vrieling 0523-610425 
 Benno van Ham  0168-337774. 

 
Adres van de Camping. 
 

Camping “de Woudbloem” 
Tottenhamstraat 3 

7701 BL Dedemsvaart. 
 
Tijdens het treffen bereikbaar onder het volgende telefoonnummer: 

 
06-28737723 

 
Route beschrijving 
Vanaf de A28 afslag nr 22 (de N377) richting Slagharen Dedemsvaart. 
Je rijdt door Nieuwleusen, Balkbrug steeds rechtdoor richting Dedemsvaart. 
 Afslag Dedemsvaart ga je eraf en aan het eind van de afrit rechts. Rijdt de 
rotonde ¾  richting Lutten. (Dit is de Langewijk. Deze gaat over in Rheezerend 
en vervolgens in Tottenhamstraat.) 
Na 3,5 km is er een scherpe bocht naar rechts gevolgd door een scherpe bocht 
naar links. In deze laatste bocht ga je rechts en dan zie je de camping schuin 
voor je.  
Let op snelheidscontroles, deze zijn geregeld. 
 
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten: 

     Jan, Henk en Roelof. 
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Voorjaartreffen 2006 
 
Nadat wij met ons drieën de koppen bij elkaar hadden gestoken, leek het ons 
wel leuk om een treffen te organiseren voor de UDCN.   
Dat is dus het voorjaarstreffen geworden van 2006. 
Op 5, 6 en 7  mei is het zover.   
 
Het zal plaatsvinden op camping “de Woudbloem” in Dedemsvaart.  
 
Het is een eenvoudige camping met eenvoudige sanitaire voorzieningen zoals 
een douche en  wasgelegenheid. Er is geen binnenverblijf aanwezig, maar daar 
wordt door ons voor gezorgd door middel van een grote tent. (mocht het weer 
eens tegen zitten). Er is een mogelijkheid om een fikkie te kunnen stoken in 
een brandton waarbij we gezellig een drankje kunnen nuttigen. 
 
Mochten mensen nog wat vergeten zijn mee te nemen, we zitten op 3,5 km 
afstand van het dorp waar op vrijdagavond tot 21.00 en zaterdag van 9.00 tot 
17.00 de nodige inkopen gedaan kunnen worden. 
 
Op vrijdag is de aankomst, dan kunnen we ’s avonds bijkletsen onder het 
genot van een drankje bij een gezellig vuurtje.  
 
Zaterdag morgen na het ontbijt willen we om ± 11.00 vertrekken voor de 
toertocht met als eerste stop een tankstation. De toertocht zal over verharde 
wegen en onverharde paden gaan. Omdat misschien niet iedereen over 
onverharde paden  wil rijden zal (wanneer deze paden worden bereden) een 
van ons ook de tocht voortzetten via verharde wegen. We ontmoeten elkaar 
dan onderweg  weer waarna  we de tocht gezamenlijk verder kunnen rijden.  
 
Tijdens de toertocht willen we rijden volgens het follow up systeem. Er is een 
voorrijder die aangeeft waar zijn volgers moeten gaan staan om de richting 
voor de anderen aan te geven.  Voor de laatste rijder (de hekkensluiter met 
het hesje) kun je dan weer aansluiten in de stoet. 
 
Voor de avond maaltijd ± 19.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering weer 
plaats hebben die natuurlijk wereldwijd in Nederland beroemd en berucht is. 
Voor het eten willen we een stampot buffet voor jullie organiseren, bestaande 
uit 3 soorten stampot en 3 soorten vlees. 
De avond zullen we het vuurtje nog eens lekker laten branden. 
 
Helaas komt na de zaterdag de zondag van het opbreken van het kampement 
en het starten van de terugreis met hopelijk een leuk en gezellig treffen in 
gedachten. 
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Ik en mijn Rus     door: Wim van Hoof 
 
Ik ben Wim Van Hoof en woon in Wommelgem, bij Antwerpen.In 2003 heb ik 
onze Ural gekocht van een Belg uit Gent, die op zijn beurt de Rus gekocht had 
van GOSSIE die op zijn beurt de zijspan had van niemand minder dan MULLIE. 
Misschien herinner je je dat op de vroegere website van GOSSIE een 
"endurance test" was opgenomen: een Nederlands koppel die met een nieuwe 
Ural zijspan van Afrika naar Nederland zijn gereden: tochtje van een half jaar, 
ongeveer 21.000 Km. Hun reisverhaal kan je nog nalezen op de site van de 
persoon die die reis ondernomen heeft: http://www.aedst.org/~mullie/ 
 
Ik heb de zijspan gekocht onder impuls van mijn vriendin, nu mijn vrouwtje: zij 
had altijd het idee dat als ze ooit zou trouwen, dit in een zijspan zou zijn. Vond 
ze origineler dan met oldtimers of bus of koets. 
Ik heb dat toen goed onthouden, op zoek gegaan naar gepaste machine en 
gevonden… De moto stond dan ook centraal toen ik haar ten huwelijk vroeg ... 
was een hele verrassing ... en ze heeft ja gezegd ... (;-))) 
 
Voor onze trouw zelf ben ik dan via GOSSIE op zoek gegaan naar mensen die 
een gelijke Rus hadden (Ural of Dnepr) en ik ben er in geslaagd om 8 
zijspannen op onze trouw te krijgen (1 BMW, voor de rest Ural en Dnepr). Was 
geweldig (op onze VMC site staan deze foto's trouwens ook, te bereiken via 
links, foto's leden, Wim Van Hoof). Pas na onze trouw is onze VMC opgericht, 
met enkele mensen die ook op mijn trouw waren met hun moto. 
 
Ondertussen hebben we de zijspan dus al drie jaar en al enkele leuke tijden 
mee beleefd, waaronder een onvergetelijke trip (4 dagen) naar jullie mooie 
Zeeland. 
 
Als aktief lid van onze VMC Ural Dnepr maak ik graag tijd om mee tochten voor 
te bereiden en met mijn ervaring en kennis van de "off road" paden in de 
Kempen (heb vroeger nog terreinwagen gehad), vond ik het dan ook heel leuk 
om samen met Walter ("cccpbike") een tocht uit te stippelen in de Kempen, 
onze Kerststallentocht. Ik wist nog een heel mooi stukje off road die ik ooit 
met mijn Range Rover had gedaan tijdens een nachtelijke 4x4 tocht. Was toen 
zwaar maar doenbaar. Enkele jaren geleden had ik dat stuk ook nog eens 
gedaan, samen met een vriend. Toen was ik vastgereden. 
 
Om zeker te zijn dat het toch doenbaar was nu voor onze Kerststallentocht met 
onze zijspannen, ging ik dus alleen (mijn eerste fout) op verkenning. 
Weg naar het "zware stuk" was al glad en glibberig, maar goed doenbaar: mijn 
zijwielaandrijving zelfs niet nodig gehad. Aan het zware stuk aangekomen, 
moto geparkeerd en te voet op verkenning (volgens het boekje). 
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Ik zal al dat het zwaar zou zijn, met hele grote diepe putten, maar er was wel 
een pad dat ik met een beetje geluk zou kunnen volgen en me erdoor zou 
krijgen. Ik dus met een kloppend hart op mijne Rus, en rustig op weg. 
Voor de put kwam ik al vast te zitten in hele diepe modder. Met inschakelen 
van gesperde zijwielaandrijving lukte het me om in enkele keren los te komen 
(hier mijn tweede fout: toen had ik moeten beslissen om terug te keren...). 
Om echter los te raken uit de modder, was ik volgas rechtuit aan het rijden, 
met gesperde zijwielaandrijving, dus sturen is er dan niet meer bij: enkel 
rechtdoor. Nu moest ik eigenlijk helemaal niet rechtdoor, maar een hele 
scherpe bocht naar links nemen om daar een "doenbaar" pad te nemen dat 
naast de diepe put ging. 
 
Door combinatie van veel gas om uit de eerste modder te raken, gesperde 
zijwielaandrijving, heel korte afstand tussen modder waar ik uit kwam en diepe 
put en slechte remmen URAL, wist ik dat er op dat moment niets anders op zat 
dan gas helemaal open, rechtdoor sturen en hopen dat ik door snelheid en 
moment door de put zou springen en hotsen en er hopelijk uit zou raken  
 
Niet dus .... Resultaat is te zien op 
de foto's . Ik zal nu niet herhalen 
wat ik toen allemaal geroepen heb, 
maar ik ben blij dat niemand het 
gehoord heeft ... 
Al snel was duidelijk dat ik hier niet 
uit zou raken op mijn eentje, dus 
naar mijn vader gebeld, die op een 
kwartiertje van de plaats van onheil 
woont en een Daihatsu Feroza 
heeft. Ondertussen was het dus 
donker aan het worden en nog 
leuker: was het geweldig beginnen 
te sneeuwen (blauwachtige foto: 
moto volledig ondergesneeuwd). 
 
Toen mijn vader kwam opdagen en 
we al met heel veel moeite in de 
buurt van de zijspan kwamen, was 
snel duidelijk dat de Feroza geen 
oplossing zou geven: geen 
terreinbanden, dus zou nog sneller 
vastzitten dan mijne zijspan. 
Dan maar op zoek naar gewillige landbouwer met goeie tractor. 
Gelukkig niet te veel moeite gehad om er een te vinden die met zijn grote 4x4 
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sproeier van de choke zat helemaal los. Nadat dit allemaal weer was gemaakt 
was het lekken voorbij. Hij liep hierna ook stukken beter gek he. 
Tegen 12.00 uur was ik bij Tjeerd. En ben ik daar de rest van de dagen nacht 
gebleven en heb ik zijn motor nog bekeken. Er zal bij het vallen wel wat 
gebeurd zijn want zijn accu lampje brand welke bij een lopende motor niet 
hoort te branden. Als hij gas gaf ging hij soms uit. 
 
We besloten om morgen mijn spullen uit het span te halen en bij Tjeerd zijn 
motor en diens spullen te leggen in de garage van de hotelhouder. Om deze 
zaterdag met de aanhanger op te halen. 
 
Vrijdag 27 januari 
 
Tegen 12 uur vertrokken met Tjeerd geen lichte jongen meer dan 100 kg in 
het span. 
Het was koud  -8 toen we vertrokken  maar droog. We hebben een goede 
terugreis gehad zonder dat mijn Ural ook maar 1 verkeerde klap gaf en waren 
om 17.30 uur weer in Groningen. 
 
Opzich heb ik achteraf bezien geen spijt van deze onderneming. Elke keer 
weer leerzaam en verrassend. 
 
Ik hoop bij het voorjaarstreffen te zijn. 
Met vriendelijke oerknalgroeten, 
 

 Lieuwe de Jong. 
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 benzine pomp Sauerland west en hebben gelijk onze weg vervolgt . Om 22.30 
uur kwamen wij aan bij onze Duitse motorvrienden in Gonnern vlak bij 
Dillenburg. 
 
Tot onze ontsteltenis was Tjeerd niet aanwezig. Dus heb ik eerst maar naar 
huis gebeld en mijn vrouw kon mij vertellen hoe ik Tjeerd kon bereiken. 
Hij zat vlak bij onze laatste tankstop Sauerland West in Ludenscheid in een 
Hotel omdat hij niet meer verder kon vanwege de sneeuw en 2 valpartijen. 
Tjeerd en ik hadden van te voren de afspraak gemaakt samen uit samen thuis. 
Ik sprak af dat ik morgen naar hem toe zou rijden om te kijken of we dan 
samen weer naar huis konden rijden.  
 
GEEN ELEFANTENTREFFEN  DIT JAAR VOOR MIJ DUS. 
 
Donderdag 26 januari 
 
Nadat wij gisteravond 
vorstelijk zijn ontvangen 
door onze vrienden en 
hoe laat het ook is een 
warme maaltijd en een 
warme douche en een 
lekker bed zijn dan geen 
probleem. 
 
‘s Ochtends al weer op 
tijd eruit en Bob was 
bezig zijn carburateurs 
aan het afstellen de 
gaskleppen stonden niet 
synchroon. Nadat hij 
alles weer had ingebouwd en klaargemaakt voor de volgende etappe namen 
we afscheid en ging Bob alleen verder naar Solla naar het 50ste 
Elefantentreffen aldaar. 
Ik pakte hierna mijn boeltje in en nam afscheid van onze vrienden om 100 km 
in mijn uppie terug te rijden. Ik vond het zwaar kloten daar aan de ene kant ik 
besefte dat het risico te groot zou zijn dat als de bougie kapot zou gaan het 
sowieso exit zou zijn en mijn geweten zou dan ook een rol gaan spelen daar ik 
een maat achter zou hebben gelaten als ik met Bob verder was gegaan. 
 
Bij het eerste tankstation stopte ik om te tanken en koffie te drinken. 
Wat mij opviel was dat mijn linker carburateur bleef lekken met de kraan open. 
Dus het vlotterdeksel eraf geschroefd en het probleem was duidelijk. De 
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tractor tot aan de zijspan is gereden 
en met niet al te veel moeite er hem 
heeft uitgetrokken. Dan nog een ritje 
van ongeveer anderhalve kilometer 
op smal en slecht onverhard baantje 
achter tractor gehangen tot op "den 
droge". 
Daar het slijk tussen de wielen en 
cilinders gehaald (zeker 4 kilo als het 
niet meer was) enkele keren getrapt 
en ... wat dacht je ... het geluid van 
de boxer was weer te horen!!!!!! 
Gewoon naar huis gereden, moto 
twee keer gewassen en twee dagen 
later mee de Kerststallentocht 
gereden, dit keer zonder het slechte 
stukje erbij te nemen ... 
 
Ik moet zeggen, ik was 
héééééééééééééél blij toen ik de 
moto direct terug in gang kreeg en 
dat ik geen stukken heb gereden: dat 
zou ik mezelf niet hebben vergeven. 
En de reactie van mijn vrouwke: 
schudde enkele keren met haar 
hoofd, een diepe zucht en dat was 
het ... ze kent me toch al zo goed 
eh... (;-))) Zo rap het zomer is en 
terug droog is, ga ik zeker nog eens 
terug om goed te kijken waar ik 
eigenlijk heb ingezeten toen. Maar 
alleen, zonder andere motoren of 
wagens in de buurt die je kunnen 
helpen, ga ik zo'n avonturen toch 
niet meer aan. Eén keer is genoeg 
om het af te leren, dat kan ik je 
verzekeren. 
 
Heel veel groetjes, 
 

Wim Van Hoof 
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15e “Vlietlande-rit” voor gehandicapten te Voorschoten (ZH) 
 
Op zaterdag 2 september 2006 wordt door MC Grey Falcons alweer voor de 
15e een motorrit voor bewoners van gezinsvervangend tehuis “Vlietlande”’ in 
Voorschoten (ZH) georganiseerd. 
 
Ieder jaar is dit weer een groots spectakel voor álle deelnemers; motorrijders, 
organisatoren, begleiders en uiteraard de bewoners zelf. Al weken, soms zelfs 
maanden van tevoren kijken ze ernaar uit. Vooral wanneer het lente-zonnetje 
haar stralen over Nederland uitstrooit, beginnen ook bij in Huize Vlietlande de 
motorkriebels toe te slaan. 

 
Sommigen rijden al vanaf de 1e toerrit mee. Maar de jaren gaan uiteraard toch 
langzamerhand tellen. De mobiliteit en flexibiliteit neemt langzaam af. Daarom 
is er steeds meer behoefte aan zijspannen. 
 
In verband met het 3e lustrum wordt er voor de tussenstop weer iets leuks op 
touw gezet. Het zou toch jammer zijn als een aantal bewoners – door gebrek 
aan passend vervoer – niet mee zouden kunnen?! 
Heb je 2 september nog niets in de agenda staan en wil je onze medemensen 
een fantastische dag bezoren? Geef je op!  
 
Ook solo-motoren zijn van harte welkom. Het enige dat wordt gevraagd is dat 
er een goede duo-plaats aanwezig is. Bovendien zijn extra helmen zeer 
welkom. 
 
Opgeven kan bij: 
Sandra Korpershoek     
Tel: 071-5217712 of 06-46595133   
 
Alvast tot ziens op 2 september! 
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Nadat we samen zijn achterwiel weer 
ingebouwd hadden konden we de 
reis vervolgen in de veronderstelling 
dat Tjeerd naar ons logeer adres bij 
Dillenburg was gereden. Helaas 
kwam probleem 2 aan de orde Bob 
zijn motor wilde niet meer starten. 
Het was tegen 18.00 uur en hadden 
qua planning nu in Dillenburg moeten 
zijn. Bob kwam met de oplossing om 
hem aan te trekken met mijn Ural. 
Na wat bedenkingen mijnerzijds toch 

een poging gewaagt op de vluchtstrook en gelukkig zijn soes deed het weer. 
Ondertussen was het dus donker geworden en was het sneeuwen verandert in 
een sneeuwstorm. Met een gangetje van 50 a 60 op de snelweg richting 
Dillenburg. Verscheidene auto’s wederom in de vangrail tegengekomen. Mijn 
kringspier stond nu wel onder hoogspanning daar je haast niks zag en 
vrachtauto’s je op hooguit 50 cm passeerden. Het wel bekende verdoemenis 
woord heb ik meermalen gebruikt daar mijn motor weer op 1 poot liep en dan 
weer op 2 maar uiteindelijk zijn we weer naar een parkplatz gereden. De 
aanwezige Truckers voorzagen ons van licht daar mijn licht van mijn motor het 
ook nog eens had begeven. Oorzaak een kapotte zekering. Toen de doppen 
weer drooggemaakt waren wilde mijn motor niet starten. Moe en van de 
spanning de bougies eruit gedraaid om te kijken of er vonkjes zichtbaar waren. 
Gelukkig volop. Nou de bougies er maar weer in draaien. Toen ging het dus 
mis ik draaide de bougie niet met mijn hand maar met de ratel erin gevolg 
schroefdraad naar de donder. Van vermoeidheid en paniek het was toen 21.20 
uur ben ik behoorlijk te keer gegaan tegen onze lieve heer, niet dat dat hielp 
trouwens. 
 
Bob maande  mij tot rust 
en ging kijken wat hij 
eraan doen kon. Hij heeft 
de bougie er weer in 
kunnen draaien met het 
advies haal hem er niet 
meer uit. 
Hierna kwam ik er ook 
achter waarom mijn motor 
niet wilde starten . De 
benzine kraan stond dicht. 
We zijn hierna 
doorgereden naar de 
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vorderden minder glad en droog. Halverwege de E 31 richting Dortmund 
begon mijn motor op 1 poot te lopen. Dus aan de kant bij een parkplatz met 
kapelletje om een schietgebedje te mogen doen voor een veilige rit . Vanwege 
de toen weer aanwezige nattigheid in combinatie met pekel was mijn 
bougiedop met deze combinatie natgeslagen en dat voor NGK doppen wel te 
verstaan. Droog maken en weer verder. Bij een tankstop bij Lingen in de buurt 
even wat koffie gedronken en getankt. 
 
Terwijl Tjeerd en ik aan het koffie waren drinken heeft Bob zijn benzine-slang 
maar vervangen daar deze door de kou in een knik bleef zitten en zijn motor 
niet echt lekker liep. Vervolgens de weg weer op richting Dortmund. 
In het voorgebied van Dortmund raakten we Tjeerd kwijt die voor een splitsing 
op de nogal nauwe vluchtstrook ging staan en Bob en ik er voor kozen even 
een veiliger plekje te zoeken. Hierna zijn we langs de vluchtstrook   aan de 
veilige kant gaan lopen richting Tjeerd. We hebben toen een km gelopen maar 
Tjeerd was in geen velden of wegen meer te bekennen. Het was toen 14.00 
uur vertrek vanochtend uit Groningen was 8.00 uur. Het begon toen ook aardig 
te sneeuwen. Terug gekomen bij onze gespanne zag Bob dat zijn aandrijfwiel 

niet helemaal stond zoals 
het hoorde. Dus onder 
een viaduct geparkeerd 
en gekeken wat er mee 
aan de hand was. Al snel 
was de diagnose 
duidelijk toen er 
spontaan kogeltjes uit 
zijn as vielen. Wiellager 
kapot. Bob met wiel en 
al naar boven gelopen 
waar een dorpje bleek te 
zijn. 

 
Bij de lokale garage werd Bob opgevangen en verder geholpen na wat bellen 
en wat heen en weer rijden van de garagehouder zat er weer een lager in plus 
een reserve cadeau. 
 
Terwijl Bon met zijn avontuur van zijn wiel bezig was stond ik heen en weer te 
lopen bij het viaduct als bewaker van de motoren. Al met al heb ik 3 uur staan 
wachten.In die 3 uur was ik erg met mijzelf bezig. Voornamelijk met waar ben 
ik in … naam mee bezig sta je hier te blauwbekken en wat voor risico’s neem 
je terwijl je een lieve vrouw en 2 schatten van dochtertjes hebt. Op dat 
moment wilde ik wel weer thuis zijn. Toen Bob weer verscheen en ik mijn 
ellende deelde wist ik weer waar ik mee bezig was. Motorsurvival. 
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Niet van een vreemde.     Door : Frans de Wit 
 
De Russen kregen hun ontwerpen voor de M72 van de Duitsers. Dat is bekend. 
Hoe precies, daar verschillen de meningen over. Één van de hardnekkigste 
verhalen hierover is dat de Sovjets een aantal (sommigen zeggen zes, anderen 
zeven) R71 BMW’s via Zweden naar de USSR haalden en ze vervolgens 
kopieerden. Zelfs de fabriek houdt deze overlevering in stand.  
 
Voor propagandadoeleinden was het waarschijnlijk beter het Russische volk 
het idee te geven dat op slimme wijze de motoren aan de verfoeide fascisten 
waren ontfutseld, dan dat de Sovjetleiding gemene zaak had gemaakt en de 
plannen gewoon gekocht. Want het is nogal omslachtig om een stel 
motorfietsen te kopen, ze uit elkaar te halen, alles natekenen, specificaties 
achterhalen, voor alle onderdelen mallen maken en gaan produceren. Zelfs als 
je bijvoorbeeld een zuiger natekent, draait enzovoort, moet de legering van 
het gebruikte aluminium hetzelfde zijn, anders werken de toleranties niet 
meer, zet de boel teveel uit en loopt de zaak vast. De Duitsers waren, gezien 
de succesvolle vliegtuigindustrie, goed in het maken van alu-legeringen. Dat de 
Russen hier minder goed in zijn, hebben we allemaal mee kunnen maken…. 
Sommige onderdelen hebben tamelijk ingewikkelde machines nodig om ze te 
kunnen maken. Als je dan ook die machines nog moet bouwen, wordt het een 
behoorlijke klus. Bovendien: als je toch een machine gaat pikken, waarom dan 
niet de 600cc R66, die met de modernere kopkleppen was uitgerust. Of de 
R12, die zich al jaren had bewezen in het Duitse leger. De R71 liep helemaal 
niet zo goed in Duitsland! 
 
Logischer is het als de Duitsers de 
plannen, inclusief specificaties en 
wellicht de machines om ze te maken, 
zelf aan de Sovjets hebben geleverd. 
Tussen 1938 en 1941 hebben de heren 
Molotov en von Ribbentrop voor beide 
regeringen met elkaar onderhandeld 
over een aantal verdragen. Het 
bekendste is natuurlijk het Molotov-
Ribbentrop niet-aanvalsverdrag, maar 
er zijn ook handelsverdragen getekend, 
waarbij goud en grondstoffen (zoals 
wolfram) door de Duitsers werden 
geruild tegen technologie; voor 
krachtcentrales, locomotieven en 
waarschijnlijk ook motorfietsen. Dan is 
het logisch dat je niet de modernste 
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 motorfietstechniek weggeeft, zeker niet als je je voorbereidt op een oorlog 
tegen je handelspartner, maar een motor die in eigen land toch niet verkoopt, 
en eigenlijhk technisch al achterhaald is! En vanuit de Russen gezien: waarom 
illegaal een motorfietsontwerp stelen als je net bezig bent voor miljoenen aan 
technologie aan te kopen? 
 
Een saillant detail: bij de R71 staan de twee stepjes van de bestuurder niet 
recht tegenover elkaar! De linker staat iets naar voren ten opzichte van de 
rechter. Bij de eerste M72’s was dit ook zo. Een bewijs dat de tekeningen die 
ze van de Duitsers hadden gekregen gedetailleerd werden nagemaakt. Anders 
zouden ze gewoon twee identieke stepjes 
hebben gemaakt en die gewoon 
omgedraaid voor de andere kant. 
Dat is makkelijker en goedkoper! 
En dat hebben ze later ook 
gewoon gedaan. Wie hier meer 
over wil weten kan op de Engelse 
website van de Cossack Owners 
Club een pdf-file downloaden wat 
hier veel gedetailleerder en 
uitgebreider op in gaat. Op mij komt 
het allemaal heel logisch over.  
(http://www.cossackownersclub.co.uk/
m72_origins_molotov_von_ribbentrop.pdf) 
 
Dat de Russen niet alleen hun motorfietsen van de Duitsers overnamen, maar 
zo te zien ook de motoratletiek zoals we die al eerder uitgebreid behandelden, 
getuigt deze foto. 
 
Aan het voorspatbord van deze BMW R12 
en de vorm van de helm is te zien dat 
deze foto aan het begin van de oorlog 
gemaakt is.  
 
Ook de motorgym hebben ze niet van een 
vreemde… 
 

Frans de Wit. 
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de snelweg na heel veel dank te hebben gezegd aan mijn beschermengelen 
daar ik er niet aan had moeten denken als dit met een solo Ural was gebeurd. 
En in 2004 de klapper op de vuurpijl hoorde ik dat het blok extra oerknallen 
begon te geven. 
 
Dus thuis de zijspan afgekoppeld en van het hoge noorden naar Gossie 
gereden met de motor op de aanhanger. Na een speurtocht van Jan bleek de 
krukaswang gescheurd. Sinds deze krukas vervangen is deed  hij het goed. In 
september van 2005 ben ik naar mijn Duitse Elefantentreffen vrinden geweest 
in Dillenburg vlak bij Winterberg. Fantastische rit. De terugweg ging ook goed 
al lekte er wel cardan olie later bleek de o-ring van de aftapbout versleten. In 
Groningen aangekomen reed mijn oerknal niet meer echt lekker. Ik moest toen 
nog 30 km om thuis te komen en kon niet harder meer rijden als 60 km. Bij 
thuiskomst gekeken hoe dat dan toch kan. Van vrienden kreeg ik te horen 
verschillende oorzaken zoals oververhitting, op 1 poot lopen etc. buiten was 
het toen ook 25 graden. De oorzaak heeft volgens mij gelegen in het feit dat 
de moeren van de cilinder niet echt goed vast meer zaten. 
 
Maar goed hij doet het weer 1 druk op de knop en hij loopt. Hij gaat nog wel 
eens uit de 3e versnelling maar daar kan ik op dit moment nog wel mee leven. 
Na het treffen maar eens kijken of ik iemand kan vinden die de versnellingsbak 
gaat nalopen. 
 
Woensdag 25 januari ’06 
 
Nou het is zover vol goede moed en  goed voorbereid gingen Tjeerd op zijn 
BMW R100GS, Bob op een combinatie zijspan EML Suzuki crosser en ik op mijn 
Ural tourist woensdag 25 januari  richting Duitsland vanuit Groningen. 
We reden richting Nieuweschans  en stonden gelijk in de file ja ja ook wij in 
het noorden hadden een file. Dit vanwege hevige ijzel. Onderweg verscheidene 
auto’s in de vangrail 
en mensen die het 
wel bekende gebaar 
maakten naar ons 
alsof wij zwaar 
psychische hulp 
nodig hadden. 
 
Het was niet koud 
dankzij de 
verwarmbare 
handvatten. De weg 
werd naarmate wij 
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Elefantentreffen 2006       door : Lieuwe de Jong 
 
Effe voorstellen, 
Ik ben Lieuwe de Jong woonachtig in pittoreske Pieterburen, je weet wel van 
de sound  Its a beautiful day!!! Als ik mijn Oerknal start is het gelijk een ……
day. Getrouwd met Yvonne en trotse pappa van 2 dochters van Anna 7 jaar en 
Esther 6 jaar. Mijn leeftijd is 41jaar. Veel verstand van motoren heb ik niet 
maar samen met wat andere motor maten komen we een heel eind. 
 
Toen we in maart van het 
vorige jaar besloten om in 
2006 weer naar het treffen 
der treffens te gaan. 
Begon het al aardig te 
jeuken. De vorige keer 
gegaan op de solo fiets Mz 
Etz 250 cc. 
 
In het begin ben je er nog 
niet zo mee bezig maar 
daar de datum nadert om 
te gaan des te meer. Ik 
kreeg natuurlijk weer 
trubbels met mijn motor te 
weten een kapotte dynamo en accu. Na contact te hebben gehad met de Ural 
boys uit Oberhausen kreeg ik 2 dagen later een nieuwe dynamo. Geen 
originele daar die niet van dien kwaliteit zijn van wat je mag verwachten dus 
een originele Japanse Denso eronder. Ook had ik van mijn vrouw en kinderen 
voor sinterklaas verwarmbare handvatten gekregen. Echter deze pasten niet 
22mm terwijl we een inch stuur hebben. Dus terugbezorgt en nieuwe besteld 
bij Boonstra  in Groningen. Mijn uitrusting werd weer bij elkaar gezocht en 
waar nodig aangevuld. Toen alle nieuwe spullen geïnstalleerd waren verdomde 
de elektrische starter het. Na heel wat getrap deed de machine het nog wel 
gelukkig. 
 
Toch had ik zoiets van het moet verdikkeme ook elektrisch willen. Gemak dient 
de mens nietwaar. Na heel wat speur werk, alle contacten en stekkers 
nagelopen. Vertikte hij het nog ! Het euvel bleek echter te stom om waar te 
zijn. De boutjes van de accupolen waren niet strak genoeg aangedraaid. 
Sinds Mei 2001 heb ik deze Ural tourist.  Gekocht nieuw bij Gossie. 
Na heel veel ellende 3 vastlopers. Waaronder een te strak aangezette dynamo 
waardoor het aandrijftandwiel kapotsloeg. Op de snelweg richting Almere bij 
afslag Sint-nicolaasga liep de rechter cilinder in puin en stond ik geschaard op 
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Wintertreffen 2006      door : Dominik 
 
Mijn "ik zal het weer nog wat afwachten"-toezegging heeft zich 
uiteindelijk gemanifesteerd in een redelijk vroeg Zaterdagochtend-ritueel om 
koers te zetten naar Camping La Gileppe. De goede voornemens ten spijt is 
mijn ontbijt wat uitgelopen en was ik genoodzaakt om de autosnelweg te 
nemen, aangezien ik zeker niet op een verlaten camping wou aankomen: 
binnenwegen nemen had mij nog meer vertraging opgeleverd. Tja, een goei 
planning is veel waard, het staat of valt echter met de uitvoering ervan. ;-) 
Dus rond 10u30 kom ik goed en wel, met bevrozen handen (ik MOET 
stuurmoffen hebben!), aan op de startplaats alwaar de eerste Nederlanders 
zich al aan het opmaken zijn voor de rit.  
 
Na wat verwoede pogingen om terug warmte naar mijn vingertopjes te krijgen 
vind ik nog wat VMC-ers. In namen onthouden ben ik normaal al geen krak, 
dus vergeef mij als ik u zeg dat ik enkel nog Benno kan herinneren. Nog snel 
even tanken en dan konden we vertrekken. Ik denk (tellen gaat bij mij ook niet 
zo vlot) dat we met zo'n 15 (waarschijnlijk meer) motoren waren, waarvan 
twee solo's.  
 
Het parcours was ongelooflijk leuk. Het had goed gevrozen en dit maakte dat 
het dus niet zo slijkerig was. Aan de andere kant echter, was menige afdaling 
spekglad door ijsplekken. Een van de solo's is zo ten val gekomen ('t was nen 
Engelsman). Bij de val kwam zijn kleppendeksel tegen een kei waardoor er een 
gat was in zijn kleppendeksel. Ramp!?!? Neen, de goed voorbereide 
Russenrijder heeft altijd een reserve kleppendekseltje bij. 
Dit toverde hij dan ook ergens uit zijn bagage en de rest was 
kinderspel.  
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Het parcours ging langs 
veldwegen en 
boswegen, bergop en 
bergaf. Sommige 
afdalingen waren echt 
niet van de poes. De 
remmen hebben het 
volgehouden, alhoewel 
ik soms dacht dat ze 
toch oververhit zouden 
geraken. Het is voor mij 
allemaal nog nieuw, ik 
moet gewoon meer 
vertrouwen hebben in 
mijne Rus 
waarschijnlijk.  
Bergop was geen 
probleem, efkes de zijspanaandrijving inschakelen en hupsakee. We hebben 
ook water gezien in niet bevrozen toestand: een beekje en een heuse rivier. 
Het beekje was geen probleem en enorm leuk om eens te doen. Daar bleef het 
echter niet bij later op de dag volgde nog een rivier. Deze was echter optie: er 
was een makkelijk parcours (gewone veldweg) en een route voor de echte 
zotten (een paddeken dat ze 'weg' noemen met bijbehorende rivieroversteek). 
Ik opteerde voor de laatste. 
 
De route ging een stuk over privé terrein, dus na een aanvaring met de 
'proprietaire' hielden we 
ons allemaal voor 
onwetende 
Nederlanders en 
zijn we gewoon 
doorgereden.  
 
Dit stukje zouden we 
nog eens moeten doen 
tijdens het dooien: slijk 
tot achter uw oren 
gegarandeerd! Als 
afsluiter (en schoon-
maker) komt dan de 
rivieroversteek. Super 
om te zien hoe al die 
spannen en zelfs de 
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Biefstuk-tartaar 
 
• 400 gram gemalen biefstuk 
• zout-peper 
• 1 ui 
• 4 eierdooiers 
• 1/4 kopje slaolie 
• kappertjes 
• azijn 
• ansjovisfilets. 
 
De gehakte uit en de slaolie goed door het vlees werken en peper en zout naar 
smaak toevoegen.  
Van de massa vier grote ballen maken. In het midden van elke bal een kuiltje 
maken en hier voorzichtig een ei breken. Aan te bevelen is, elke bal op een 
apart schoteltje te leggen, met om het vlees heen de kappertjes en 
ansjovisfilets. Opdienen met azijn naar smaak. 
 
Drink er zo als gewoonlijk een ijskoude wodka of witte wijn bij. 
 

Na Sdarowje! 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
Ja, Boris heeft de vorige keer zijn plekje 
moeten afstaan aan een collega, maar hij is 
weer terug met frisse ideeën. 
 
Het kan niet anders of in de rij mijner 
voorouders bevindt zich een van die woeste 
ruiters, die zich op hun gewaagde tochten 
duizend jaar geleden, het mooie Hongarije 
bezetten. Ze slachten runderen, varkens en 
kalveren, sneden er stukken af en legden die 
onder hun zadel. (Wellicht een goed idee als je 
naar een treffen rijdt)  
 
Als ze er lang genoeg op gereden hadden, genoten ze van hun mals gereden 
maaltijd. Tegenwoordig is de wijze van klaarmaken van vlees wat minder 
romantisch, maar daar staat tegenover dat het vlees smakelijker is.  
 
Rundvlees is onmisbaar. Zonder dit zouden we veel grandioze soepen moeten 
missen, zouden er geen sauzen bestaan, zou geen enkele maaltijd af zijn. Bij 
archeologische opgravingen in menselijke nederzettingen zijn resten van 
varkens aangetroffen en daardoor weten we dat deze beesten reeds in het 
stenen tijdperk als huisdieren werden gehouden. Over deze traditie zingt de 
zigeunerbaron uit de vrolijke operette van Johann Strauss: “Mijn levensideaal is 
varkensvlees met spek”. Hoewel de tijd dat men Wiener-kalfschnitzel 
voorgeschoteld kreeg die zo groot waren als een tafelblad, reeds lang achter 
ons ligt, eisen toch de kalfsspecialiteiten zeer terecht aan iedere tafel hun 
plaats op.  
 
De Russische keuken heeft behalve deze in het westen gebruikelijke 
vleessoorten ook voortreffelijke recepten voor lams-en schapenvlees. En 
wanneer in deze tijd wel eens een neus wordt opgehaald alleen al bij het 
horen van het woord ’schapenvlees’, dan moet men niet vergeten dat Kaïn zijn 
broer Abel om een stuk schapenvlees heeft doodgeslagen (Kaïn sloeg Abel zo 
miserabel met een ezelskinnebak op zijn klootzak, dat hij de moord stak) Een 
groot fijnproever uit de Europese keuken zei, toen hem in Rusland een 
schapenkotelet werd voorgezet, dat het naar duizend viooltjes geurde en 
navenant smaakte. 
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solo's dit ver-
wezenlijken.  Bij 
sommigen meer 
stoom dan bij anderen 
en voor mijne Ranger 
geen probleem 
natuurlijk. 
 
Daarna is er door 
mstandigheden een 
splitsing gekomen in de 
rangen en zijn we de 
kopgroep kwijtgespeeld. 
Ik bevond mij in de 
staart van de groep en 
dit was blijkbaar een 
subgroepje bestaande 
uit allemaal Oost-
Nederlanders.  
 
Als jaarlijks weerkerend ritueel begeven die zich in groep naar een frutkot in 
het veel te drukke Malmedy. Onder grote belangstelling van de toevallige 
voorbij-gangers (waaronder weinig Walen) stelden we ons op aan de overkant 
van 's lands best bewaarde culinaire geheim "Au petit chef" (laat ons het een 
geheim houden). Dieje kleine chef heeft een brasserie met daarnaast een 
restaurant en daarnaast nog een gat in de voorgevel alwaar frut met mayoneis 
vlotjes de toonbank passeren.  
 
Ik voelde mij nu als een 'reporter ter plaatse' want als oningewijde in deze 
mistieke broederschap ging het allemaal onbegrijpelijk aan mij voorbij. Na wat 
knutselwerk aan een cardan, gingen we dan gezamelijk nog ene pakken in de 
brasserie. Ook hier werd op rituele wijze de Belgische biervoorraad 
aangesproken.  
 
Het was een leuk gezelschap en na wat praten en lachen heb ik wijselijk rond 
18u mijn stuur in huiswaartse richting gezet en het gewoon gevolgd. Opwarm- 
plas-, smoor- en tankstops bijgerekend kon ik 3 uur later (=binnenwegen) 
verkleumd voor de stoof gaan zitten: moe ... maar enorm voldaan. 
 
Groetjes, 

Dominik 
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OOSTBLOKTREFFEN 
 
Van vrijdag 2 tot en met maandag 5 juni 2006 (pinksteren) organiseert 
de mz-club Holland een treffen voor bezitters van alle motorfietsen van 
Oost-Europese herkomst, zoals MZ, Jawa, CZ, Ural, Dnepr, Simson, 
Jupiter, WSK, Panonia, Voskhod, Emw, enz. 
 
Het treffen wordt gehouden op een boerencamping met slecht weer 
accommodatie in het waddengebied. Op het programma staan (onder 
voorbehoud en bij voldoende animo)  
•  een toertocht; 
• barbecue (opgave vóór zaterdag 3 juli 10.30uur) 
 
Op Pinkstermaandag vindt in Friesland traditiegetrouw de motor-
elfstedentocht plaats. Dit is een ‘wereldberoemde’ toertocht van 240 km 
langs de Friese elf steden. Aan deze tocht kun je meedoen (wel zelf 
opgeven!), maar ook sfeer proeven alleen al (bijvoorbeeld in Dokkum) is 
een belevenis. Zie voor informatie en aanmelding op 
www.frieschemotorclub.nl.  
 
Ook zou je van de gelegenheid gebruik kunnen maken om een dagje naar 
Ameland te gaan. Informatie over de veerdienst vind je bij 
www.wagenborg.nl. 
 
Als je nog meer informatie wilt: osttref@home.nl en natuurlijk kun je de 
organisatie ook telefonisch bereiken: 0485-342677 (Henk). De camping 
hanteert de gebruikelijke boerencamping-tarieven. (tent: € 2,-; persoon: € 
4,-; kind 4-16: € 3,- /nacht exclusief. Toeristenbelasting.) 
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Wegenwacht bellen en bij een tankstation een bak koffie drinken. 
Jos blijft geduldig met mij wachten, duurt wel lang voordat er iemand arriveert 
toch weer even klooien. Plaatje van de vervroeging  was zojuist verkeerd 
gemonteerd, omdraaien en …1 trap lopen. Wegenwacht afbellen en verder op 
weg. 
 
Tot 's-Hertogenbosch gekomen en onderweg weer enkele bougies gevoerd aan 
het knallende monster waarop hij weer antwoord met Doe Het Zelf Maar! 
K.T weer bellen naar de Wegenwacht. Staat u nog op de zelfde plaats?    Neee 
Natuurlijk niet, het is al uren later. Wachten, Klooien, Jos vraagt zit er geen 
water in  je luchtfilter?  Nee, dat niet maar het luchtfilter zit wel potdicht! 
Eruit met het ding starten en de MT 16 brult het uit van genot! 
 
Wegenwacht arriveert net op dat moment en heeft dus een makkie, hij wijst 
ons een mooie route binnendoor. Met duidelijk meer snelheid vervolgen we 
onze weg en pontje Schoonhoven is de afscheidsplaats waar we ieder nog een 
klein uurtje hebben te gaan. 
Om 9 uur in de avond ben ik weer thuis, en kan terug zien op een zeer 
geslaagd weekend. 
 
Weliswaar op de terugweg enkele waarschijnlijk nutteloze sleutelacties 
uitgevoerd des te leuker om weer rijdend thuis te komen. 
Jos, bedankt voor je geduld om met me terug te rijden en alle lezers van de 
RT  ga volgend jaar mee! 
 

Henk 
    



Pagina  Pagina  Pagina  323232                        The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin   

 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland                         Nummer 63, maart 2006              Nummer 63, maart 2006              Nummer 63, maart 2006    

  Toch  bereiken  we in de middag  ons al reizende bedachte einddoel. 
Valkenburg moest het worden, Kip eten en wat biertjes drinken klinkt Jos en 
mij erg goed in de oren. Ter plekke werd er voor de kip een alternatief 
gekozen, voor het bier duidelijk niet. 
 
Zo in de winter is het eigenlijk een dooie boel maar we vermaakten ons best. 
Ook deze nacht was zo weer voorbij, de koude had op ons geen vat. 

Maandagmorgen  9.00 uur nog even  een stukje op huis aan. Dus niet! Na 
enkele kilometers begint het gedonder al weer. De Dnepr loopt op 1 poot en 
knalt het uit, dat moet de ontsteking zijn! Ter plekke op de straat  een andere 
set  contactpunten compleet met huis er in en het ding vonkt helemaal niet 
meer! Oude set maar weer terug en een bobine welke ook  voorhanden was 
buiten het normale systeem om gemonteerd  rechtstreeks op de accu. 
Intussen door de regen en het vuil zien we er uit als een tor. 
 
Aan de overkant is er iemand met interesse in de motoren en waarschijnlijk uit 
pure medelijden brengt hij ons ieder een kopje thee, kijk dat zij weer leuke 
dingen. Dnepr lijkt iets beter te lopen, verder gaan we tot de plaats Susteren 
waar de fut er weer uit is. Weer een kwartier klooien met de ontsteking, 
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De avonturen van een solorijder  door : Edwin Nieuwkerk 
 
Een warme afsluiting van een koude zomerdag… 
 
Meestal zijn we met z’n tweeën als ik mijn motor ophaal uit de stalling in de 
polder. Maar - eigenwijs als ik was – besloot ik op een avond mijn motorfiets 
alléén te halen. Het was een frisse avond. Het was al laat en er was niemand 
die op dat moment mee kon. Ik heb het geweten…. 
 
Ik starten…hij liep in 1 keer! Yes, 
dat ziet er veelbelovend uit! Een 
goed begin is het halve werk. Ik 
scheur “oerend hard” op mijn Ural 
door de polder. Drempel op, 
drempel af.  
 
Rij ik daar op de hoofdweg: “Wat 
ruik ik?” Rook! Brand? Even denk 
ik: “dat komt vast uit die bewoonde 
molen in het weiland.” Helaas! De 
rooklucht werd sterker en sterker. 
De molen lag ondertussen al vér 
achter me. Oh, oh! Nu scheidt de 
motor er ook nog mee uit. Wat is er 
nu weer? Ik kijk naar beneden en 
zag allemaal rook. Nu werd het me 
toch wel erg heet onder mijn kont!  
 
De “wijsheid” in pacht, reed ik 
gewoon door. Koppeling in en uit 
laten rollen tot ik hem onder een viaduct tot stilstand kon brengen. 
Ik stap af…allemaal vlammen! Ik krab op mijn hoofd. Wat nu weer?  
 
Ik raakte in paniek. Ik kreeg de zijkapjes er niet af. Even een paar (zeer) 
sterke werkwoorden. Ik rommelde wat aan de accu en JA! De vlammen gingen 
uit. Telefoontje naar de hulptroepen. Hoe nu verder? “Even laten afkoelen”, 
was het advies “dan de kapjes er weer op zetten en  proberen maar.” 
Hij deed het meteen weer! Hij reed zelfs weer als nieuw!! Lang leve de 
Russische techniek. Volledig “hufter-proof”. 
 

Edwin Nieuwkerk  
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Marco Boelis 
Kantbeugel 48 
1648 HW De Goorn 
Tel:0229-543715 
Fax:  084 7295627 
Email: mboelis@zonnet.nl 
http://www.home.zonnet.nl/mboelis 

Voor motoren met 6 of 12 volt 
gelijkstroom dynamo, b.v M72-
K750-IZH49-IZH56....enz. 
(6 en 12 volt omschakelbaar) 
PM = plus aan massa 
MM = min aan massa  

Afm: 50-50-43mm: € 48,00 
 40-20-43mm: € 78,00 
 
enkel min aan massa speciale 
voet voor BMW 
Excl.verzendkosten. 
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laag sneeuw wat een mooi beeld opleverde het is tenslotte een wintertreffen. 
 
Verder de hele dag op het terrein gebleven, proviand was er genoeg en het 
weer nodigde niet uit om te gaan rijden in plaats van sneeuw viel er weer 
regen. Genoeg gekke motoren en hun berijders te zien, enkele zelfs in 
bontvellen gekleed. Tweeduizend bezoekers uit diverse landen waren er dit 
jaar waarvan er heel veel op Ural en Dnepr. Op zich bijzonder zoveel Russisch 
spul bij elkaar en op 1 na leken ze alle goed te lopen. Die ene was namelijk 
mijn MT 16 welke steeds beroerder ging klinken. Zaterdagavond een 
fakkeltocht, vuurwerk, drankjes en een hoop geouwehoer voor je het beseft is 
de avond  weer om.  

Zondag  laat uit bed, pas om 11 uur vertrekken wij zeker niet als eerste! 
Onderweg vreet  de Dnepr 3 bougies wat toch wel eigenaardig is. 
Hellingen op wordt een nog groter probleem dan het was, snelheid zit er echt 
niet meer in, SCHEISSE. In Belgie treffen we een weg waar zulke gaten in 
zitten dat de rechter uitlaatdemper met balanspijp er onderuit rammelt en met 
elektriciteitssnoer van Jos weer aan de motor geknoopt moet worden. 
Het geluid klinkt nu nog sportiever door de extra ontstane gaten van de 
demper.   



Pagina  Pagina  Pagina  303030                        The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin   

 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland                         Nummer 63, maart 2006              Nummer 63, maart 2006              Nummer 63, maart 2006    

Altes Elefantentreffen 2006   door : Henk van der Ham 
 
Al enkele jaren met de plannen rondgelopen om het elefantentreffen te 
bezoeken. Dit jaar moest het er maar van komen, Na een oproep van Jos in de 
RT waren er niet meer gegadigden  bijgekomen zodat het een  weekend met 
z’n tween moest gaan worden. 
Donderdag samen vertrokken om rustig binnendoor richting Duitsland te 
rijden. Ondanks de beroerde weersvoorspellingen van uitsluitend regen  viel 
het weer beslist niet tegen. Een mooie tocht gemaakt via Nijmegen, 
Groesbeek, Stepratherheide naar beneden tot het einddoel van de dag Aken 
waar het een gezellige boel was. Om 2 uur ‘s nachts was het tijd om de mand 
op te zoeken, totaal geen last van de kou gehad, geen idee hoe dit zo kwam 
maar slapen ging perfect. In de ochtend een ontbijtje en weer op de motoren 
die er ook duidelijk weer zin in hadden. Verder met de route welke door 
Roetgen, Lamersdorf, Kall, en andere fraaie soms met  sneeuw bedekte 
plaatsen naar Mullenbach gaat. Onderweg wel sneeuw maar terplekke bij de 
Nurburgring helaas niets, de temperatuur was te hoog zodat de sneeuw van 
een dag ervoor was verdwenen. Met het beklimmen van de heuvels was mijn 
MT16 niet zo in zijn sas, weinig trekkracht meer te ontdekken helaas. 
Ach, het zal toch toch wel goed komen zeker? 

 
Ter plekke zochten Jos 
en ik een mooie stek 
in het bos uit wat later 
een zeer goede keus 
bleek te zijn, wel 
drassig door het vele 
smeltwater van de 
afgelopen dagen maar 
beslist niet zo’n drap 
als waar de meeste 
bezoekers mee te 
maken kregen. Tussen 
onze tenten een  
schuiltent  van  dekzeil 
vakkundig tussen de 
bomen aangebracht.  

Eigen kampvuurtje aangemaakt zoals de meesten dat ook  hadden, alleen het 
varken aan het spit was er bij ons niet bij. Af en toe een regenbui maar dat 
kon ons niet deren. 
Door de bomen, schuiltent en een kleine alcoholische versnapering heb je echt 
geen weet van regen of kou. De avond was zo weer snel aan zijn eind, het 
slapen verliep weer bijzonder goed. Zaterdag wakker geworden in een kleine 
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Agenda van de U.D.C.N. 2004/2005 
 
 
3,4 en 5  maart 2006 
Vehikel te Utrecht met aanwezigheid van de UDCN 
stand in de veehallen te Utrecht. 
 
19 maart 2006 
Eerste onderdelenbeurs te Kesteren. Locatie; Groenschool Kesteren, 
industrieweg 4. Toegang vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur. Inbreng van motoren 
en Russische spullen welkom.  
 
5,6 en 7 mei 2006 
Voorjaarstreffen 2006, Dit gaat plaatsvinden in Dedemsvaart. Meer info vind je 
hier in het boekje terug. 
 
2 t/m 5 juni 2006 
Oostbloktreffen van de MZ-club. Meer info bij: osttref@home.nl 0485-
342677 (Henk) en in dit boekje. 
 
30 juni, 1 en 2 juli 2006 
Zomertreffen van de UDCN. Meer info volgt. 
 
25,26 en 27 Augustus 2006 
Vehikel te Utrecht, Veemarkthallen 
 
2 september 2006 
15e “Vlietlande-rit” voor gehandicapten te Voorschoten (ZH)  
Sandra Korpershoek Tel: 071-5217712 of 06-46595133   
 
22,23 en 24 september 
Najaarstreffen UDCN. Meer info volgt. 
 
9,10 december 2006 
Vehikel te Utrecht, veemarkthallen. 
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Onderdelen voor de  Chang Jiang 750 
    Ural M72 
    MW R71 
 
De Fietserij 
Diamantstraat 19 
1074 GA Amsterdam 
 
Tel /Fax : 020-6797282 
 
(Onderdelen halen ? , 
Graag eerst even bellen!!) 
 
Open:  maandag t/m donder
  dag 8.00 uur—18.00 uur 
  vrijdag 11.00 uur—18.00 uur 
  14.00—15.00 uur gesloten. 
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Motocrypto 
 
Aan de Motocrypto van december 2005 was  
een prijs verbonden, dus zullen jullie wel  
nieuwsgierig zijn naar de uitslag. 
 
1.Brand in Amsterdam = Vlam in de pijp  
2.Kop van een student = Balhoofd  
3.Misselijk huisdier = Kater  
4.Gevolg van diaree = Loopvlak  
5. Mijnenveger = Koolborstel  
6.Advocaat van de NUON = Anker 7 
.Honkbalcap = Kopklep  
8.Babyschotel = Spatbord  
9.Afval van diepvrieskarbonades = Koelribben en  
10.Traumateam = Schokdempers. 
 
Drie mensen hebben de moeite genomen om de oplossing in te sturen, 
waarvan er helaas een moet worden afgewezen, omdat deze niet helemaal 
juist was. Taadaa !! en de winnaars zijn: Jo Bastings en fam. Busweiler. 
Helaas Simon van Asperen het was niet advocaat “Vonker”, maar Anker. De 
prijzen gaan t.z.t. naar de winnaars. 
 
Kleintje Motocrypto 
 
1.  Uitgevonden om eraan te voelen?    T.ndw..l 
2. Wordt die erin gestoken om het wiel te  
 verzwakken?       Sp..k 
3.  De kinderen mogen geen motorrijden,  
 maar er wel mee op de stoep.    St.pj.s 
4. Stil, het duurt 60 minuten.     St..r 
5. Pas op! die vent van Kwikfit belazert de zaak.  B.nd.nl.cht.r. 
 
Mail of stuur je oplossing naar het secretariaat (luijtpostma@tiscali.nl) en 
ding mee naar een begerenswaardige prijs. 
 
Succes 
 

Luijt 
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Ural Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en ZijspanmotorfietsenUral Solo en Zijspanmotorfietsen   
 

Nu ook leverbaar : 
• Tweekleurige motoren 

• Motoren met Elektrische starter 
• Motoren met aangedreven zijspan 

 
Dnepr motoren met en zonder zijspan-aandrijving 

 
Tevens altijd diverse gebruikte motoren op Voorraad !!! 

 
Alle motorfietsen worden natuurlijk met kentekens 

geleverd 
 

Mogelijkheid tot het officieel regelen van kentekens voor 
zowel Ural als Dnepr, mits motorfiets in goede staat 

verkeert. 
 

Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad 
leverbaar 

Desgewenst gemonteerd. 
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Clubwinkel 
 
Beheerder:   Hans Wakka  
Tel:    050-5413846  
Giro clubwinkel :  856302 t.n.v. J.B. Wakka- 
    UDCN  te Groningen 
 
Bestellingen:  
Vooraf contact opnemen met Hans over het gewenste boek, daarna geld 
overmaken op de clubwinkel rekening. De prijzen zijn inclusief B.T.W., en porto 
in Euro (€), wijzigingen voorbehouden. 
 
Type  Soort Boek   Pag Leden  Niet-leden 
       Prijs  Prijs  
Dnepr  
K750  Onderdelen (Russisch) 89 9,00   11,50 
K650  Maintainance (Engels) 84 9,00   11,50 
MT9-10 Onderdelen   140 11,50   14,75 
MT9-10 Repair    120 10,25   12,50 
MT10/36 Onderdelen   120 10,25   12,50 
MT10/36 Operating manual  104 9,00   11,50 
MT10/36 Repair manual  116 10,25   12,50 
MT11  Operating manual  89 9,00   11,50 
MT16  Betriebsanleitung  107 9,00   11,50 
MT11-16  Onderdelen   80 9,00   11,50 
  Algemeen repair manual 117 10,25  12,50 
MB750  (K750. Leger+ sper)  
  onderdelen     115    9,00  11,50  
MT16   Operation manual   96  9,00  11,50  
 
Ural 
M72   Onderdelencatalogus  50  8,00   10,25 
M72  Bouwtekening A3  49 8,00   10,25 
M72  Betriebsanleitung  76 9,00   11,50 
M63  Service manual  119 11,50  14,75 
M63  Onderdelen   56 9,00   11,50 
M66  Service manual  120 11,50   14,75 
M62-67 Onderdelen   76 9,00   11,50 
M62-67 Repair manual  149 11,50   14,75 
IMZ-8.103 Onderdelen   115 11,50   14,75 
IMZ-8.123 Service manual  70 9,00   11,50 
IMZ-8.123 Repair manual  126 11,50  14,75 
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PERSBERICHT NATIONAAL VETERAAN TREFFEN 2006 

RIJDEND ERFGOED IN WOERDEN 
 
 
Op zaterdag 23 september 2006 organiseert de Stichting Nationaal Veteraan 

Treffen voor de 16e maal hét evenement voor klassieke bromfietsen en 
motoren. Inmiddels is dit  uitgegroeid tot op een na het grootste evenement 

in zijn soort in Europa. 
 

Ook dit jaar zullen liefhebbers zich kunnen vergapen aan zeer bijzondere en 
soms zeldzame twee- en driewielers. Extra dimensie van dit treffen is dat 

nagenoeg alle klassiekers van Adler tot Solex rijdbaar te zien zijn. En 
wederom hebben wij voor 2006 weer, de eigenaren van een aantal 
bijzondere motorfietsen bereid gevonden om ons evenement tot iets 

bijzonders te maken. 
 

Inmiddels hebben zich 6 musea, 35 merkenclubs en diverse organisaties 
zoals de RDW en ANWB zich ingeschreven. De onderdelenbeurs met 
ongeveer 200 standplaatsen zal wederom een belangrijk onderdeel 
uitmaken van het geheel. Een aantal standhouders zal informatie 

verstrekken m.b.t. het biezen van een motor, het reviseren van electronica, 
het verchromen en vernikkelen enzovoorts.  

 
Een vast onderdeel is de Kaasrit, deze toertocht zal gedurende de gehele 

dag als een soort estafette gereden worden door ongeveer 850 deelnemers. 
Deze rit wordt reeds georganiseerd sinds de jaren ’50. 

 
Voor de kinderen zijn er weer een aantal leuke attracties aanwezig zijn!!!! 

Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. 
 

Deelnemers met een klassieker van minimaal 25 jaar hebben gratis 
toegang. De toegang voor bezoekers bedraagt € 5,-  

 
Het evenement wordt gehouden op het Execitieterrein te Woerden. De 

toegangshekken gaan om 9.00 uur open voor het publiek. Om ongeveer 
15.30 zal de prijsuitreiking van o.a. de mooiste klassieker plaatsvinden. Voor 
meer informatie bezoek onze website, www.nationaalveteraantreffen.com 

 
 

Het Bestuur van het Nationaal Veteraan Treffen   
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Er kwam rond vijven een auto 
het terrein op rijden, dus 
geweren werden doorgeladen 
en riemen van de honden 
losgemaakt.  
 
Maar het was iemand die het 
goed met ons voor had en een 
lekkere warme blauwe hap 
kwam brengen. Door de intense 
voorbereiding wist iedereen z’n 
taak en de ananassen werden 
gevild, bakken voer klaar gezet 
en plaatsen verdeeld.  
 

Na een heerlijk maal was het tijd om op te staan en broeken weer dicht te 
knopen. Ceremonieel werd het vuur weer opgestookt. Bier en vodka vloeide 
weer in overvloed. Een ieders zelfvertrouwen groeide met de minuut. Met 
motoren werd er door het vuur gereden en lidtekens werden geshowd met 
andere woorden het was weer gezellig en lekker knus.Wat er verder gebeurd 
is? We hebben met de groep besloten om dat voor ons zelf te houden! 
 
En ja, dan is het zondag, nog even ontbijten en koffiedrinken. Dan de 
terugreis. Er werd overal opgeruimd, want wat hadden we er weer een 
@*&$*&% zooi van gemaakt, en je wilt ook volgend jaar nog welkom zijn. 
Links en rechts zag je de bepakking op motoren groeien en een voor een werd 
er afgetaaid.  
 
Het was weer een 
geslaagd treffen naar 
onze menig, groetjes: 
 

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

Bel Hans! 
 
 
 
 

UDCN 
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Watjestreffen 2006       door : Maarten van der Raat 
 
Het was een druilerige vrijdag middag in februari ’06, laatste spulletjes werden 
gepakt voor de reis naar Huizen (Noord Holland Nederland). Aan het groene 
hi-tech monster werden de laatste checks verricht. Het was zo ver, na 
maandenlange training en voorbereiding, eindelijk het wintertreffen voor 
watjes! Pakken werden aangetrokken en handschoenen van de verwarming 
gehaald: het echte werk kon beginnen. 
 
Na een barre tocht 
(sneeuw, regen, hagel en 
wind, heel veel wind 
koude wind) kwamen we 
aan in Huizen.  
 
Door connecties in de club 
hadden we de beschikking 
over een heus villapark 
midden in de Huizense 
wildernis, pracht locatie. 
Kosten noch moeite waren 
gespaard voor deze 
happening. Eerst maar 
even een huisje uitzoeken, 
je kijkt natuurlijk niet alleen naar de luxe die het huis te bieden heeft.  
 
tip: bij het uitzoeken van een huisje, let altijd op: 
 
• Ligging zuiden morgenzon; moet je niet willen met een verbrand 

gezicht van het kampvuur van de vorige avond. Dus lekker huisje op 
het noorden. 

• Luxe zwembad, sportzaal, hoogpolig tapijt en verwarmde garage met 
ingang voor een solo motor. Heb je allemaal nix aan, aangezien we met 
een heuse ural/dnepr rijden en ons motorpak pas zondag avond 
uittrekken (zie club regelement 14/c lid 143).  

• Nee we letten op aanwezigheid van roomies die van plan zijn je 
nachtrust bruut te verstoren met het nabootsen van een kettingzaag. 

 
Het werd al donker op het kamp dus kwam het idee om een vuurtje aan te 
steken, omdat er op een onverklaarbare wijze circa 10 kuub hout bij een 
vuurplaats was neergevallen, nog bedankt Gerrit. Al snel hadden we de 
branddriehoek kompleet (brandstof, zuurstof en ontbrandings temperatuur) en 
begon het op een kampvuur te lijken. De groep was verdeeld in twee groepjes, 
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de mensen die bij het 
vuur stonden en de lui in 
het clubhuis.  En oja, de 
bobo’s van de “the 
Russian twin” hadden een 
aandelen-vergadering. 
Drank werd gedeeld en 
sterke verhalen verteld, 
het was weer ouderwets 
gezellig.  
 
Er was een tour tocht 
uitgezet, Politie, Defensie 
en AIVD waren ingelicht, 
dus niks was aan het 

toeval overgelaten. Eerst een tankstopje van 6.45”33 minuten en toen op naar 
een gemaal. Hier werd even gestopt, paar moeilijke vragen stellen aan 
omwonenden en beetje rondkijken. Toen was het zo ver, de rit der ritten werdt 
vervolgd naar het altijd 
gezellige en spraak-
makende Spakenburg. 
Er was markt en volk 
zat, de groep viel uiteen 
er was afgesproken om 
half drie weer bij de 
motoren terug te zijn.  
 
In Spakenburg werd vis 
gegeten, op de foto 
gegaan met mensen in 
klederdracht en 
deelgenomen aan een 
rondleiding in de laatste 
echte scheepswerf in 
het westelijk halfrond.  
 
Na terugkomst op het Kamp moest er hout worden verzameld voor het vuur, 
dat later op de avond zou gaan branden. Bomen en takken werden 
aangesleept, dit schoot natuurlijk niet echt op maar je bent ff bezig. De wat 
verstandigere lui pakten een aanhanger koppelde deze achter een Rus. Dit 
paste natuurlijk niet, dus toch maar achter een auto. Ze haalden genoeg hout 
op om Siberië van november tot februari warm te houden.  
 


