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Geachte mevrouw Van Hooff,
Wij hebben uw brief ontvangen, dat u naar aanleiding van het overlijden uw
man, zijn lidmaatschap van de UDCN heeft opgezegd. Uiteraard zijn wij geschrokken van uw bericht en hopen dat u en uw familie de kracht zullen vinden om het verdriet over het wegvallen van uw man te kunnen dragen.Uw
man was pas sinds 28 februari 2005 lid van onze club en nog te jong om het
aardse met de eeuwigheid te wisselen.
Niet al onze leden zullen hem hebben gekend, maar toch willen wij –als u
daarmee kan instemmen- iedereen van onze club (via ons clubblad) van zijn
overlijden op de hoogte stellen. Wij zullen u deze “Russian Twin” toesturen
ter afsluiting van zijn lidmaatschap.
Wij wensen u veel sterkte en het allerbeste voor de toekomst,
Het bestuur.
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Van de voorzitter,
Hierbij alweer de ‘Zomer Twin’ van ons clubje. Sinds de vorige Twin zijn we
ook weer twee treffens verder, twee weekenden die met elkaar gemeen hadden dat het fantastisch weer was om te rijden. Stilstaan was wel iets te warm,
vooral tijdens het zomertreffen. Nog iets dat beide weekenden met elkaar gemeen hadden was dat er pechloos gereden werd, maar dit lijkt een trend te
zijn die al eerder ingezet is. Onze Russen verkeren in een steeds betere staat,
ik denk dat dit mede komt door goede kennis overdracht van onze ‘technische
mannen’, ook hun inspirerende stukjes in de Twin stimuleren tot gedegen onderhoud van onze machines.
Tijden het voorjaarstreffen kwam ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering
(ALV) de revue voorbij. Daaraan voorafgaand was op uitnodiging van ons de
MAG (motor actie groep) aanwezig. Zij overtuigde ons van de zin van de MAG,
zij vertegenwoordigen onze belangen naar de plaatselijke/ provinciale/ landelijke en zelf de Europeesche overheid en politiek. De tot nu toe behaalde resultaten belooft meer naar de toekomst toe, meer hierover in deze Twin. De aanwezige leden waren onder de indruk en stemde tijdens de ALV in voor het financieel steunen van de Mag door de UDCN.
Verder was er tijdens de ALV aandacht voor vertrekkend winkelbeheerder Hans
Wakka die in het verleden ook nog bestuurslid binnen de UDCN was.
In totaal is Hans 10 jaar actief geweest voor de UDCN en ook op deze wijze wil
ik Hans bedanken voor zijn inzet en verrichte werkzaamheden voor de UDCN.
Het bestuur gaat verder met de clubwinkel en omdat dit veel werk is, is er een
extra bestuurslid aangetrokken in de persoon van Gerrit Busweiler. Gerrit zal
de clubwinkel gaan beheren en coördineren, verder komt er een soort webwinkel waar je onze producten via Internet kan gaan bestellen en betalen, meer
hierover in deze Twin.
Een ander punt, wat al in de vorige Twin aangekondigd werd, en tijdens de Alv
naar voren kwam was het treffen protocol. Dit riep aanvankelijk vragen op van
een aantal leden, “Waar zijn al die regels voor nodig”. Regels zijn er niet voor
de regels, het gaat erom dat er verantwoordelijkheden zijn (die gelden voor
een ieder) maar voor het bestuur komen er ook nog aansprakelijkheden bij.
Het is een trend onder de motorclubs om hier iets mee te (gaan) doen. Voor
sommige clubs geldt dat zij geen georganiseerde treffens meer hebben of er
moet bij aankomst een formulier getekend worden waarin iedere treffenbezoeker verklaard het bestuur vrij te waren van iedere vorm van aansprakelijkheid.
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Redenen waarom rijders van een Honda Gold Wing niet groeten.:
a. Volgens het Honda-instructieboekje mag hij zijn stuur pas loslaten als
de bike stilstaat, de sleutel uit het contactslot is getrokken, de middenbok
is uitgeklapt en de radio uitgeschakeld is.
b. Op het instrumentenpaneel is geen knop voor "automatisch
terugzwaaien"aanwezig.
c. Hij is net ingedut.
d. Hij krijgt zijn arm wegens ouderdomsklachten niet meer omhoog.
e. Hij heeft via zijn handy een conferentieschakeling met zijn brooker en
de ING-bank.
f. 't Vrouwtje heeft hem verboden vreemden te groeten.
g. Hij is net bezig alle lampjes van zijn "kerstboom" te tellen.
h. Hij sort! eert op dit moment zijn CD verzameling.
i. De hand voor de antenne stoort de Tv-ontvangst.
j. Hij ruimt net de vaatwasser in.
k. Vanwege zijn Alzheimer weet hij aansluitend niet meer waar hij zijn hand
moet laten.
l. Hij vindt aansluitend tussen alle knopjes, lampjes,
schakelaars en hendeltjes zijn stuur niet meer.
m. Hij verwisselt juist de batterij van zijn pacemaker.
n. Hij zoekt net in zijn boordcomputer,
wat "opgestoken hand van een
vreemde motorrijder" betekent.
o. Hij groet wel altijd, maar vanwege
de troep rond zijn stuur ziet niemand
zijn hand.

Via e-mail,
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Zo ver wil de UDCN (nog) niet gaan, maar een aantal afspraken en regels zijn
nodig, hiermee hopen we vervelende situaties te voorkomen.
Wel is het zo dat de soep nooit zo heet gegeten wordt als dat die opgediend
wordt, het gaat vooral om een stukje bewustwording.
Het treffenprotocol waarvan het tourritprotocol een geïntegreerd onderdeel is,
is door Ina de Groot gedistilleerd uit eerdere stukken en het al bestaande treffenprotocol in het 0 nummer wat ieder lid heeft, ook wel het rode boekje genoemd (nee, niet die van Mao). Te zijner tijd krijgt ieder UDCN lid een nieuw 0
nummer met het vernieuwde treffenprotocol.
Ook voor de treffencoördinator geldt dat hij/zij een pittige taak heeft en omdat
kortlijnige communicatie met het bestuur essentieel is, is ook Ina toegevoegd
aan het bestuur van de UDCN. Beide nieuwe bestuursleden (Ina de Groot en
Gerrit Busweiler) zijn met goedkeuring van de leden direct in functie getreden.
Ook op deze wijze wil ik Ina en Gerrit van harte welkom heten binnen het bestuur van de UDCN.

Een uitgebreid verslag
(notulen) zijn er door omstandigheden nog niet,
maar deze zullen er zeker
zijn in het volgende nummer van De Russian Twin.

Rest mij om jullie allen een
prettige vakantie toe te
wensen. Ik hoop velen van
jullie tijdens het herfsttreffen weer te zien.
Groet,

Huib Stiegelis

Gerrit
van Ee
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Van de redactie.

Wist u dat…?

Het tweede boekje dit jaar ligt weer voor jullie klaar. We zijn dit keer een
beetje laat maar vanwege het vele mooie weer en de openstaande werkzaamheden van jullie redactie is het er eerder niet van gekomen.

Redenen waarom Harley-rijders niet teruggroeten:

Echter dit keer wel een extra dikke twin. zo eentje die je in je koffer stopt om
op je vakantieadres rustig door te lezen en vol verwachting de tijd af te wachten voor je weer naar huis kunt om met je trouwe Russische vriend de wegen
onveilig te maken. Of behoor je tot een van die gelukkigen die de vakantie
heeft aangegrepen als het moment om samen met je kameradski rond te gaan
reizen over 'slands wegen. In beide gevallen deze oproep. Maak je iets leuks of
droevigs mee onderweg met of rond je motor schrijf het op een stuur het aan
je redactie. Wij zijn er altijd blij mee en anders onze leden wel.
Tijdens de ledenvergadering is besloten dat Gerrit Busweiler onze nieuwe clubwinkel beheerder zal worden en hij is voortvarend van start gegaan. Lees zijn
stukje maar eens goed en neem een kijkje op het web bij de nieuwe clubwinkelpagina's.
Na het voorjaarstreffen in Dedemsvaart is dit het eerste boekje wat jullie weer
ontvangen. dit boekje is ruimschoots gevuld met verslagen van onze voorjaarstreffen, een eigen kort verslagje wil ik je ook alvast wel geven. Het weekeinde
zelf is prima verlopen op een mooi, groot terrein waar we door onze dedemsvaartse vrienden goed verzorgd zijn. Mijn motor had op de heenweg reeds
besloten om er geen zin meer in te hebben. Mijn versnellingbak kraakte en de
motor zelf dronk olie zoals alleen een echte rus dat kan. Meer dan een halve
liter op tweehonderd kilometer vind ik teveel zeker als mevrouw nooit olie verbruikt.
Op de terugweg had ik daarom besloten om rustig terug te rijden samen met
enkele andere leden van de club. toen we rond de middag nog pas in Elburg
waren en de motor het wisselende temp steeds minder ging bevallen besloot ik
om maar op mijn eigen tempo terug te gaan rijden en zo recht mogelijk op
huis aan te gaan. bij Nunspeet was na een harde knal mijn
eerste versnelling helemaal kwijt en mijn versnellingsbak ging steeds harder
gieren. Om het gieren tegen te gaan moest de snelheid steeds verder omhoog
en uiteindelijk ben ik na de laatste 2o kilometer zo'n beetje volgas gedaan te
hebben thuis de oprit op gerold met een behoorlijk afgeragde, rokende en
stinkende motor. Maar ik ben wel rijdend thuisgekomen !!.

a. De garantie vervalt als hij een niet Amerikaans produkt groet.
b. Met het dikke leer en de nieten krijgt hij zijn arm niet omhoog.
c. Hij groet uit principe geen rijders, die hun bike al geheel hebben
betaald.
d. Hij is bang dat zijn stuur eraf trilt als hij het loslaat (geldt ook
voor bikers met een "duc")
e. De rijwind zou de nieuwe tatouages eraf kunnen blazen.
f. Hij heeft een eeuwigheid nodig om aansluitend, vanwege de vibraties zijn
handvat weer terug te vinden.
g. Hij kan niet onderscheiden of de ander groet of zijn oren dichthoudt.
h. Hij heeft vanwege de vibraties klittenband tussen handvat en zijn
handschoen.
i. Hij heeft zojuist in het economisch gedeelte van de krant gelezen, dat
Honda voor 60% participeert in Harley.
j. Sedert de openbare verkoop van zijn vorige Harley haat hij alle mensen
die een hand opsteken.
k. Zijn Bangkok-Rolex zou nat kunnen worden.
l. De linkerhelft van zijn stuur zou gejat kunnen worden.
m. De linkerhelft van zijn stuur werd reeds gejat en nu houdt hij zich aan
de kilometerteller vast.
n. Hij houdt met zijn linkerhand zijn rechterspiegel vast om te voorkomen
dat die er af trilt.
o. Hij heeft twee handen nodig om met zijn vingers de volgende afbetaling
na te tellen.
p. Hij poetst net zijn chromen luchtfilterdeksel.
q. Als hij maar met één hand zijn stuur vasthoudt gaat ie op z'n bek.

de volgende dag maar eens begonnen met mijn inventarisatie van de schade.
Na een paar jaar achterstallig onderhoud kun je alles verwachtten maar tot
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Misschien was het niet gebeurd als ik op mijn vertrouwde zijspan was geweest.
Misschien.
Maar aan dat ‘misschien’ mag het niet liggen, en daarom vraagt jullie bestuur
om liever niet te drinken vóór en tijdens de toerrit. Er is nog genoeg tijd erna,
toch?

Frans de Wit.

Nummer 63, juli 2006

Ural Dnepr Club Nederland

mijn verbazing werd de lijst vervangingsonderdelen steeds groter. Ik begin
langzaamaan respect te krijgen voor het feit dat ik nog rijdend thuis ben gekomen. Korte bloemlezing van de schade van voor naar achter. Ingeslagen
distributietandwielen (alles aan de voorkant vervangen), Vier gebroken binnenste klepveren, Olieretourpijpje rechter cilinder verstopt waardoor de olie langs
de kleppen verbrandde (vandaar mijn olieverbruik), Rechtse cilinderkop vol
koolaanslag natuurlijk. Verder naar achteren koppelingsplaten ingeslagen en
versleten, krukaskering lek en twee koppelingsboutjes los aan het lopen. In de
versnellingsbak een aantal kapotte tandwielen, een afgebroken meenemer en
een ernstig versleten lager op de uitgaande as. Als laatste ook nog een slecht
achterwiellager. Nou klinkt het allemaal veel erger dan het is want bij een rus
ben je dan met tweehonderd euro en een paar avonden werk weer helemaal
het mannetje.
gelukkig heeft onze ex-voorzitter een ruime voorraad Dnepr-onderdelen op
voorraad dus voor het grootste deel was ik snel geholpen. Na hermontage liep
olga weer als een zonnetje met als verschil dat ik nu een dynamo hoor gieren
die ik nooit eerder over het motorlawaai kon horen. Rustig inrijden en ik ben
weer gelukkig.
Nu met Zoeterwoude achter de rug, ons derde officiële treffen van het jaar
(het wintertreffen in de Ardennen telt nooit mee) gaan we langzaam ons weer
richtten op het laatste treffen van dit jaar, het najaarstreffen te Kamerik. In dit
boekje vindt je meer hierover.
Zoeterwoude was een rustig treffen waar we weer getrakteerd werden op onbeschoft warm weer. Voor mij persoonlijk minimaal 20 graden teveel (nou ja,
tien dan !) maar wel een prima gelegenheid om mijn Amerikaanse koelbox te
testen die ik via mijn werk gekregen had. Een briljante ingeving zaterdagmiddag om 15 kilo scherfijs erin te leggen tussen het bier zorgde voor ijs en ijskoude biertjes op de zaterdagavond en dat werd ruim gewaardeerd. Verder
was het op deze lokatie weer gezellig en goed verzorgd.
De toerrit heb ik persoonlijk niet mee gereden omdat jan wassenaar en ik het
warm vinden zijn we achtergebleven. Van de anderen hoorden we wel dat het
een goede zij het lange rit geweest was met veel mooie weggetjes. Op zaterdagochtend kwamen nog wat leden aangewaaid die ik eigenlijk meestal alleen
via het forum hoor. Lex kwam even langs vanuit Etten-Leur om Ard te brengen
die anders de weg zou kwijt raken en om aan zijn belofte te voldoen dat hij dit
jaar een treffen zou bezoeken, een bezoek van 1 uur vind ik wel erg kort maar
misschien heeft hij nu wel de smaak te pakken. Ard is gebleven om meteen
ook maar de toerrit mee te pakken en daarna volledig in coma op de grond te
vallen. Hard werken zo'n rus !!.
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Zondagochtend ben ik zo vroeg mogelijk begonnen met opruimen om voor de
ergste hitte terug te rijden naar Langeweg en dat is me goed gelukt. Volgende
keer hoop ik dat het iets koeler is zodat ik wat langer kan blijven plakken want
dit was ook niet zo heel erg leuk eigenlijk om zo vroeg te vertrekken.
Wij kregen dit keer veel kopij van jullie, hetgeen wij zeer op prijs stellen. Wellicht dat je een stukje opgestuurd hebt en niet terug vind in deze Twin. We
doen ons best om alles te plaatsen, maar soms schuiven we stukjes door naar
een volgend nummer.
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Biertje?

Door : Frans de Wit

‘Het spreekt vanzelf dat de bestuurders voor en tijdens de toerrit geen alcohol
drinken of andere geestverruimende middelen tot zich nemen die de rijvaardigheid beïnvloeden.’
Dat staat in ons nieuwe toerrit-protocol.

Nu op voor het najaarstreffen in Kamerik, en hopen op een mooi najaars zonnetje.

Als er iemand in onze club boter op zijn hoofd heeft inzake rijden en drinken,
dan ben ik het wel. Ik was degene die als uitstapje tijdens de toerrit bij het
mede door mij georganiseerde Zomertreffen van vorig jaar het briljante idee
had om met zijn allen de IJ-Brouwerij te bezoeken. Pittoresk gelegen in het
centrum van Amsterdam en gebouwd in een molen.

Benno & Jos

Nou hadden we bij een eerder treffen al eens een molen bezocht, dus dat kenden we al, maar een werkende brouwerij in een molen is toch wel bijzonder,
niet? Als je het hebt over de kat op het spek binden, dan is dit het wel.
Persoonlijk vertrouwde ik op het gezonde verstand van onze leden, en dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid zou nemen en niet te veel IJbier drinken. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat met name deze biertjes behoorlijk
stevig aan kunnen komen. Zelf had ik het te druk om te drinken. Omdat ik
dichtbij woon, had ik even tijd om thuis nog wat op te halen en de poezen
eten te geven, waarmee ik ook elke controle over het inname-beleid uit handen gaf.
Wellicht dat daardoor de groep op de terugtocht hopeloos uit elkaar viel. Een
gedeelte raakte zelfs een tijdje zoek. Nu zaten daar een paar Amsterdammers
bij, dus de weg terug was geen probleem, en iedereen kwam uiteindelijk veilig
op de camping aan. Dat er een wegomlegging was gemaakt, die de week ervoor er nog niet was, hielp ook al niet.
Er is niets gebeurd, en er is ook eigenlijk nooit iets gebeurd. Maar dat wil niet
zeggen dat er niets kan gebeuren. Helemaal fris zijn de meesten van ons toch
al niet tijdens de tocht. Is het niet vanwege de gezellige avond ervoor, dan is
het wel gebrek aan slaap. Zelf heb ik menig keer, zelfs op bospaden, mijn
voorganger ternauwernood kunnen ontwijken, omdat zij plotseling moesten
remmen of zelf uitwijken.
Amper een week na het treffen schatte ik een bocht verkeerd in, raakte een
stoeprand en viel, waarbij ik drie ribben brak. Vijf weken zeer pijnlijk thuiszitten was het gevolg. Inderdaad, ik had een slok op. Misschien was het ook gebeurd als ik niet had gedronken, het was immers donker.
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Vanaf A2:

MAG, Motorrijders Actie Groep

afslag Breukelen, rij richting Kockengen/Woerden,
zodra Woerden staat aangegeven gaat u "Woerden" volgen
hiertoe gaat u bij de rotonde links u rijdt op de Ir. Enschedeweg
Na 1500 m rechtsaf het Oortjespad op
Na 1200 m aan de linkerkant “kampeerboerderij ’t Oortjeshek”

Sinds het voorjaarstreffen te Dedemsvaart waar we vergast werden op een
presentatie van de MAG (Motorrijders Actiegroep) zijn we als club ook begunstiger geworden van deze organisatie. Ze houden zich bezig met het verzekeren van aandacht binnen de locale en landelijke politiek voor de motorrijders.

Kosten per nacht:
Per persoon

€ 5,- (p.p.p.n.)

Kosten BBQ.

€ 10,- p.p.

Aanmelden voor het treffen kan bij:
Jos Luyckx
Ruud en Sandra Korpershoek

071-3617153 of
071-5217712 of 06-46595133

Het gebeurt geregeld dat bij het aanleggen van wegen en paden, autobegrenzende maatregelen worden genomen die ervoor dienen om het verkeer ter
plaatse veiliger te maken. Helaas hebben veel wegbeheerders daarin geen
kennis van de gevaren die deze maatregelen voor ons motorrijders met zich
meebrengen.
We hoeven denk ik niemand uit te leggen hoe veilig de rubberen verkeerspaddenstoelen op de weg, de mooie vangrails van staaldraad, slechte weggedeelten, gladde dieselplekken en automatisch werkende verkeersdrempels zijn voor ons motorrijders. Daarnaast speelt
natuurlijk ook de op handen zijnde
wetgeving rondom
emissie-eisen en
APK van motoren
een grote rol
voor ons als russenrijders.
Weliswaar hebben
wij als voornamelijk
zijspanrijders nog
iets meer te zeggen
in zo’n situatie dan
een tweewieler, de
meesten van ons heb
ben ook nog wel
enkele solo’s staan.
Daarnaast is de afwijkende geometrie
van een zijspan op zich al een uitdaging voor de bestuurders, een uitdaging die
niet tot een helse rit hoeft te verworden door een wegbeheerder die de motorrijder(s) op zijn wegvak niet begrijpt.
Voor dit soort zaken lobbyt de MAG al jaren in de binnenlandse en Europese
politiek rond om duidelijkheid te creëren.
Daarin doen ze goed werk voor ons. Natuurlijk hoeft niet iedereen het eens te
zijn met alles ideeën die ze uitdragen maar een heleboel ideeën zijn ook voor
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ons erg bruikbaar. Met landelijke acties hebben ze de afgelopen jaren in ieder
geval bewezen om op de goede manier in de aandacht te willen komen, met
resultaat !!
Mede om die reden heeft De Ural Dnepr Club Nederland op de Algemene Leden Vergadering besloten om lid te worden van de MAG als Clubsponsor. In de
komende jaren zul je dus in je lijfblad ook geregeld stukjes zien verschijnen
van de MAG .
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Najaarstreffen 15, 16 en 17 september 2006
Het najaarstreffen wordt dit keer georganiseerd op camping ’t Oortjesphek in
Kamerik
De camping is gelegen in de groene long rond Woerden.
Hoeve ’t Oortjeshek is een melkveebedrijf. Naast het melkvee, zijn er schapen
en verschillende hobbydieren. De hoeve ligt aan het Oortjespad. Het Oortjespad was vroeger een tolweg voor het buurtschap Teckop. Naast de hoeve
stond een tolhek, als tol werd een oortje gevraagd.

Meer info op WWW.MAG-NL.ORG

MAG en Missie
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We hebben dit keer weer een terrein kunnen vinden waar we wederom een
fikje mogen stoken. De toerrit op zaterdag zal plaatsvinden in de omgeving
van Woerden, maar was bij het ter perse gaan van de Twin echter nog niet
uitgezet. Op zaterdagavond is een BBQ gepland. Je moet je hiervoor een week
van te voren voor opgeven. De laatste mogelijkheid hiervoor is dus op zaterdag 9 september. Hierna ben je echt te laat, dus meld je tijdig aan!!!

Agenda:
Vrijdag

15 september

Zaterdag

16 september

Zondag

17 september

Aankomst, bijkletsen en
kampvuur
Toertocht door de omgeving
± 80 km
BBQ en kampvuur
Afscheid en vertrek

Adres:
Camping ‘t Oortjespad
Fam. van Vliet
Oortjespad 2
3471 HD Kamerik
0348-401373 bgg 06-10882702

Routebeschrijving:
Vanaf A12:
afslag Woerden
onderaan bij verkeerslicht rechtsaf
u rijdt rechtdoor tot aan een tweebaansrotonde,
hier gaat u rechtsaf (zie borden Kamerik),
Bij de volgende rotonde gaat u weer rechtsaf,
na ± 3 km gaat u rechtsaf de brug over,
na ± 1.5 km bij rotonde linksaf de Ir. Enschedeweg op
de derde afslag links is het Oortjespad,
na 1200 m aan de linkerkant “boerderij camping ’t Oortjeshek.
Pagina 10
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15e “Vlietlande-rit” voor gehandicapten te Voorschoten (ZH)

Motocrypto

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.

Oplossing Motocrypto maart nummer 63:
Tandwiel. Spaak, stepjes, stuur en bandenlichters.

Ieder jaar is dit weer een groots spektakel voor álle deelnemers; motorrijders,
organisatoren, begeleiders 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.

De goede oplossingen zijn ingestuurd door:
Jo Bastings,
Paul S. de Crosskabouter
Irene Bakker
Nico Vredegoor
De prijzen komen binnenkort jullie kant op.
Nieuwe opgave
-In nevelen gehuld voor het raam wegrijden
-Agrarisch recreëren.
-Is een motorrijder aan deze arbeid verslingerd?
-Koplampen, straatlantaarns en richtingaanwijzers.
-Discussie heeft geen zin, al kom je van de goede kant.

.oo..o..j.e. o…e..e.
.a..e.e. .i. .e .oe.
.o…e..e..
.e..ee…i…e.
ee..i…….e..ee.

Je oplossing kun je sturen naar
luijtpostma@tiscali.nl
of naar het secretariaat.

Luijt

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 bezorgen? 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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Contributie 2007
Beste leden,
In september is het weer zover. De jaarlijkse contributie moet weer worden
voldaan. Tot nu toe stuurden we ieder jaar een accept giro mee met de RT.
Deze vorm van bankieren raakt langzaam maar zeker “uit de tijd”. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van digitale en telefonische overboekingen. Ook
voor de contributiebetaling.
De Postbank haakt steeds meer in op deze ontwikkeling, waardoor effectief
gebruik van de overschrijvingskaarten langzamerhand steeds meer kosten met
zich mee gaan brengen.
Ook de club moet met zijn tijd meegaan. We willen jullie dan ook vragen om
zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van digitale of telefonische betaling.
Voor wie liever alles bij het oude houdt, blijft het gebruik van de overschrijvingskaart natuurlijk gewoon mogelijk.
Bij iedereen valt in september een brief (en niet meer de oude vertrouwde
accept giro) in de bus. Hierin zal wat uitgebreider worden uitgelegd wat de
ontwikkelingen voor de club precies in (gaan) houden.
Bij voorbaat onze dank voor de medewerking.

Sandra Korpershoek,
Penningmeester U.D.C.N.
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richting metro. We vonden dit het leukste uitstapje van onze vijf dagen Moskou
en ook nog eigenlijk wel stoer dat we kregen wat we nodig hadden… Op de
hotelkamer bekeken we onze schatten nog eens, dat hadden we toch maar
weer mooi voor elkaar.
Maar niet alles verliep zo vlekkeloos: Ik had een boekje gekocht van de Izh en
achterop stond een reclame van een andere motorzaak. Op internet (in het
hotel) vonden we het adres, we schreven een hoofdstraat op die daar in de
buurt lag en weer gingen we met de metro. We zochten naar de hoofdstraat
en toen we die eindelijk gevonden hadden en de weg vroegen naar de straat
waar de motorzaak zou moeten zijn, werden we weer helemaal de andere kant
opgestuurd. Uiteindelijk vonden we de straat op de kaart, maar toen waren we
al ruim anderhalf uur verder en inderdaad helemaal aan de verkeerde kant. De
straat was hierna snel gevonden (na een flink eind lopen), het bleek in een
soort park te zijn. Het was erg mooi daar, want het sneeuwde (en het was
koud). De straat bleek een heel lange laan te zijn. We vroegen aan iemand of
hij de motorzaak wist, maar hij wist het niet. Na kort overleg besloten we maar
terug te gaan, het was koud, laat en het zou snel donker worden. De motorzaak hadden we dus niet gevonden. De les voor de volgende keer: beter voorbereiden! Maar… Het park was wel erg mooi en we zagen een stuk van Moskou waar je als toerist niet gauw komt!

Nummer 63, juli 2006

Verslag voorjaarstreffen UCDN Dedemsvaart

door: Eef Bilars

Dit treffen was ons (Marion en Eef) derde treffen, na Spaarnwoude en Uddel.
Vrijdag ‘s morgens zijn wij met de auto en zijspan op de aanhanger vertokken
vanuit Haarlem. De afstand naar Dedemsvaart is 190km, en dat vond ik op het
span wel erg ver. Op de camping “de Woudbloem” aangekomen zagen we al
een aantal zijspannen en tenten staan. Één ervan was van een nieuw lid, en
dit was zijn eerste treffen. Hij woont in Bennebroek, 10 kilometer van ons vandaan, maar was wel op de zijspan gekomen. Hij was ’s morgens om 4:30 vertrokken om toch over de snelweg te gaan. Bij Dedemsvaart in de buurt werd
het wel erg druk op de weg en reden de vrachtauto’s wel erg dicht achterop.
Ook onze voorzitter
was er al, met zoon
natuurlijk, op de tweetakt zijspan en met de
tent. Hij vertelde al
donderdag te zijn gekomen, heerlijk van de
rust te hebben genoten en met zonsondergang al de tent in te
zijn gedoken. Dat was
een dag later ook te
merken want de jaarvergadering leidde hij
met verve.

Nicolai en Arlette
p.s. Mocht je zelf ooit eens naar Moskou gaan (je weet maar nooit), wil je informatie en/of de routebeschrijving hebben, kan je via het forum contact met
ons opnemen.

Ural Dnepr Club Nederland

Na handjes schudden de tent opgezet, tegelijkertijd kwamen er steeds meer
zijspannen c.q. campers binnen rijden. Na een paar uur was de ruime camping
al goed bezet door de clubleden. Na de avond nadat iedereen zijn eigen eten
had gemaakt, was het heen en weer lopen en bij iedereen buurten. Waarbij
natuurlijk de nodige drank en sterke verhalen werden verteld. Door het mooie
weer en dus de droogte, was er een gemeenteverordening. Het was helaas
verboden om een kampvuur te maken. Over het mooie weer gesproken, alle
dagen zomerse tempraturen, alleen de nachten waren een beetje koud. Om
1:00 lag iedereen zowat in z’n mandje want om 10:00 werden we in de grote
tent verwacht voor een presentatie van de MAG. (Motorrijders Actie Groep)
Deze presentatie duurde ongeveer een uur. Diverse ideeën en voorstellen werden besproken. Daarbij werd meteen duidelijk dat de MAG veel invloed heeft
bij regering en gemeentes. Ook zijn in de afgelopen jaren veel onveilige situaties voor motorrijders op aanraden van de MAG aangepast en zodoende veili-

Pagina 40

club642006.pub
pagina's 13 en 40

The Russian Twin

The Russian Twin

Pagina 13

zondag 9 juli 2006 17:06
Vierkleurendruk

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 64, juli 2006

Nummer 63, juli 2006

ger geworden. Alles werd begeleid door licht beelden maar door de invallende
zon was dit helaas moeilijk te zien. Direct na de presentatie van de MAG, waarvoor onze hartelijke dank, begon de toertocht.
Onder een mooie blauwe hemel gingen we met 36 driewielers en 2 solomotoren op pad. Eerst nog even tanken voor de rit van ongeveer 80 kilometer. Tijdens de tocht door mooie dorpen en langs boerderijen was er ook een stuk
zandpad opgenomen. Persoonlijk vind ik het prachtig met het span door het
zand, maar moest mijn vrouw wel beloven niet zo gek te doen als vroeger toen
ik nog aan zijspancross
deed. Mede door de stofwolken, het span voor je
kon je nog net zien, was
het kicken! Voor diegene
die niet van zand hielden,
was er een alternatieve
route, en kwamen we na
de zandproef weer bij
elkaar. Het enige verschil;
de asfaltrijders waren
schoon, de zandrijders
waren vuil en hadden stof
in de ogen!
Onderweg bij restaurant
de Driesprong gestopt om
de inwendige mens te
verwennen, en het gezicht, plus de ogen,
schoon te maken. Na het
verorberen van een
broodje gezond, hamburger of een uitsmijter zijn
we verder gereden. Tijdens de toer viel het ons
echt op hoe mooi en rustig het rijden is in Dedemsvaart. Geen verkeerslicht gezien en mede
daardoor reden we niet
volgens het follow-up
systeem.
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Naast de toeristische plekjes en
attracties (mausoleum van Lenin,
Rode Plein, eeuwige vlam, Kremlin
(waar we weer de hele ijzerwinkel
af moesten doen)), zijn we ook bij
een motorzaak geweest. We hadden
wat adressen gekregen van Jan
Wassenaar, een hotelbediende wist
ons te vertellen bij welk metrostation we moesten uitstappen en daar
gingen we dan.
We kwamen in één of andere vage
buurt terecht. Na een poosje lopen
zagen we wel een motor ergens
bovenop staan, maar we hadden
meer het idee dat het één of andere
duistere kroeg was met duistere
motorrijders. Uiteindelijk bleek dit
toch het goede adres te zijn.
We togen naar binnen en kwamen in een onderdelenparadijs voor Russenrijders. De prijzen waren bijzonder laag. Met handen- en voetenwerk, het boekje
“Wat en hoe in het Russisch” en wat tekenwerk konden we zowaar duidelijk
maken wat we wilden hebben. Ook kochten we nog een t-shirt met de weinig
subtiele tekst “Fuck them all” (in het Russisch uiteraard). Nicolai had een oude
“Russian Twin” meegenomen en dat vonden ze wel leuk, al begrepen ze er
weinig van. Ze
mochten het boekje
houden, dus als je
er ooit komt…Vraag
er maar eens naar…
Ik liet op mijn digitale camera een
foto van mijn Izh
zien en één van hen
had er zo één gehad een paar jaar
geleden.
Afijn, nadat we alles
hadden afgerekend
liepen we weer
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door : Nicolai en Arlette

Wat krijg je als twee Russenrijders
bij elkaar zet? Precies, die gaan naar
Rusland! Nadat het idee was geopperd, werden de agenda’s getrokken, internet geraadpleegd, de dagen afgeteld en op 17 december
was het dan zo ver, we zaten in het
vliegtuig naar Moskou. De weersvoorspellingen vielen mee, een paar
graden onder nul. Wel koud, maar
dat is het in Nederland ook wel
eens…
Op Schiphol begon het al goed. Nadat we allebei de hele ijzerwinkel naast het
poortje hadden gelegd, piepten we beiden nog steeds. Dus werden we grondig
(heel grondig) gefouilleerd. De kisten moesten we uittrekken en die gingen ook
door het röntgenapparaat. Uiteindelijk waren we dan veilig bevonden en mochten we mee.
In Moskou kregen we, in ons
paspoort, een mooie stempel
voor onze verzameling werden
we bestormd door allerlei taxichauffeurs. We lieten ons overhalen en zijn niet eens getild
(qua prijs), bleek achteraf.
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In het dorp voor de camping gingen de meesten nog even boodschappen doen,
want ja, door het mooie weer ging het hard met het bier of ander vocht! Tijdens het afdoen van z’n helm voor de winkel verloor Delfzijlse Derk zijn gehoorapparaat, en merkte dat pas weer bij aankomst op de camping. De volgende
dag ging hij toch maar even zoeken. En ja hoor, het apparaat werd gevonden
en warempel; hij deed het nog steeds!
Op de camping aangekomen gingen we ons opfrissen en douchen, want dat kon
allemaal op deze mooie en leuke camping. Na het nodige vocht te hebben genuttigd mochten we weer naar
de grote tent komen voor de
Algemene Leden Vergadering
waar onder andere Hans Wakka werd bedankt voor tien jaar
clubwinkel-beheer. Tijdens de
rondvraag werd door de voorzitter gevraagd wie er een
stukje wilde schrijven over dit
treffen. Één gerichte blik van
een van de clubbladredacteuren deed mij besluiten mijn
vinger op te steken. Dit om
royering te voorkomen…..;).
Vandaar dit verslag van mijn
hand, en zo kan ik meteen het
bestuur bedanken voor het vele
werk voor de club.
Na de vergadering gingen diegene die zich hadden opgegeven zich gereed maken voor
het stamppotbuffet, bestaande
uit drie soorten stamppot en
drie soorten vlees.

We sliepen in hotel Ukrana. Een
geweldig Stalinistisch gebouw
van 34 verdiepingen. Er staan
zeven van dit soort gigantische
gebouwen in Moskou (wist Nicolai te vertellen) en dit hotel was
er één van. Een echt ouderwets
Russisch hotel wat niet meer van
deze tijd is. We hadden een geweldig uitzicht over de stad en
op torentjes met een bouwwerk
van een ster en, nog mooier, een
hamer en een sikkel.
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In de grote tent kon koffie gepakt worden en stonden twee
koelkasten waar veel gebruik
van werd gemaakt. Tot diep in
de nacht werd er gepraat en
gezellig gedronken….
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De volgende ochtend hetzelfde ritueel als vrijdag, alleen nu omgedraaid; tentje
afbreken, motor starten en naar huis.

Vervolg over het alarmerende drugsgebruik onder Dedemsvaartse jongeren:
‘Moeders vormen front tegen cocaïne’….

Één deelnemer, de grootste pechvogel van het treffen, was zaterdagavond al
opgehaald door de ANWB. Vanuit Pieterburen gekomen bleek op de camping
dat zijn krukas was gebroken. De teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen,
want dit was al de
derde keer, en het
euvel was steeds bij
een echte dealer
verholpen. Nu gaat
hij maar naar onze
specialist van de
club uit Leiden..
Als laatste, ook namens mijn vrouw,
de hartelijke dank
aan Jan van Driessen, Henk Spalink en
Roelof Vrieling voor
het organiseren van
dit zeer geslaagde
treffen.

In Volendam werd na de brand pas bekend dat het drugsgebruik zo hoog lag.
Er werd hard gewerkt, maar ook hard gefeest. En ja, je kunt met een paar
lijntjes op nu eenmaal meer drinken en langer doorgaan dan zonder. De coke
is de laatste jaren veel goedkoper geworden en daardoor binnen het bereik
van een veel jonger publiek gekomen. Waarmee ook een hoop problemen en
misstanden dichterbij zijn gekomen. Kinderen van 12, 13 die hun ouders bedreigen, jongeren die torenhoge schulden hebben, lockers op school die aan
dealers worden verkocht, zodat die er vanuit kunnen handelen.

Bedankt en tot ziens,

Van Volendam wist ik het, Spakenburg en Wieringen kan ik me voorstellen.
Maar Dedemsvaart?

Eef Bilars

Een aantal moeders ging het allemaal te ver, en zij sloegen de handen in elkaar, om elkaar te helpen. De reguliere hulpverlening zat te ver weg, en moeders weten best wat goed is voor hun kinderen. ‘Moedige Moeders’ werd opgericht, om te signaleren en te helpen. In Volendam werkte het, in anderhalf jaar
tijd hebben 75 moeders en een enkele vader zich aangesloten en zijn al zo’n
vijftig jongeren afgekickt.
De openheid van de Volendamse Moedige Moeders, heeft in het hele land navolging gekregen. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zijn in tal
van gemeenten preventieouders op basisscholen actief. Doel is coke zijn ‘coole’
imago af te nemen, en zo misstanden en veel ellende te voorkomen.

IK had het niet verwacht…..

Frans de Wit.
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Die van mij doet dat niet.
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Door: Frans de Wit

Lange rechte wegen, haaks op elkaar, in een handgemaakt landschap. Mis je
een afslag, dan neem je de volgende weg, sla je twee keer rechtsaf en kom je
er ook. Een briesje doet het water van de vaart rimpelen. De Dedemsvaart,
naamgever van het dorpje.
De weg zindert in de voorjaarszon die eindelijk, eigenlijk veel te laat, is doorgebroken. Het dorpje ligt er rustig bij. Maar schijn bedriegt. Is het de schier
eindeloze rij zijspannen, die met brullende motoren door de smalle winkelstraten rijdt, om te eindigen bij de plaatselijke Plus-markt, waar de groep pauzeert
om drank en snacks in te slaan, die de rust in Dedemsvaart verstoord?
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Vakantie Augustus 2005

door : Siep en Wil Grootes

Harz Camping ErikaBrucke
37444 St. Andreasberg/Harz.
Tel/Fax : (+49) 05582/1431
8 augustus 2005, vakantie, niet met de Ural
maar met de Camper.
Op de grens Oost-West
plus minus 4 uur rijden
vanaf Enschede met de
Camper rijden we een
prachtig gebied in, bosrijk en een rivier met
hoge bergen ernaast.
Am der B27 Zwischen
Bad Lauterber und
Braunanlage.
een camping aan het
water, sober maar
schoon. We melden ons aan bij de eigenaar en wat zien wij in zijn receptie,
helmen en Ural Motor foto's, dus gelijk Siep in gesprek over de Ural Motor.

Dedemsvaart wordt in één adem genoemd met Volendam, Wieringen en Spakenburg. Dezelfde zaterdag dat de Russenmotorenvrienden de supermarkt
bezoeken publiceert de Volkskrant op de voorpagina en paginagroot, in Het

De eigenaar had er twee staan in zijn schuur. Na nog geen 5 minuten op de
camping kwam de eigenaar al aangereden met zijn Ural. Hij vertelde ons dat
hij deze motor zelf uit
Rusland had gehaald,
hij stond tussen de vis
en de groente op de
markt. Hij vertelde ons
ook dat er ieder jaar
met Oestern, of hij
daarmee Pasen of Pinksteren bedoeld weten
wij niet, een groot treffen is van Dnepr en Ural
rijders op zijn camping.
Groot feest met barbecue en schnaps en een
verblijf in tenten op zijn
camping.
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Neen! De dreiging komt van binnenuit. In dit landschap, waar je nog eindeloos
om je heen kunt kijken over de uitgestrekte polders, Nederland nog lang niet
vol lijkt, iedereen elkaar kent, en de kerken elke zondag vol zitten, komen de
verderfelijke verlokkingen van de grote stad opeens onverwacht dichtbij. Wat
de Dedemsvaartse ouders alleen uit de krant kenden wordt door diezelfde
krant wereldkundig gemaakt, en hun kinderen gebrandmerkt.
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Zijn camping was opgericht door zijn ouders in de jaren 40-50, na der Krieg,
het was bedoeld voor mensen die werkten in de bosbouw. Later is het een
camping geworden al heeft het tot nu toe geen officiële status. Dit komt mede
omdat hij midden in een natuurgebied ligt, het Harz gebergte. Tegenwoordig
verblijven er veel mensen uit het voormalige Oostblok op zijn camping.
In het voorjaar rijden ze met het treffen een toerrit door het voormalige Oostblok.
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Neem dan de pan van het fornuis. Schenk de bouillon, al kloppend bij de eidooiers met aardappelmeel en room.
Klop tot er een glad gebonden saus ontstaat, voeg naar smaak nog peper of
soja toe en laat de dooiers en het aardappelmeel gaar worden.
Laat de darmen in het vergiet goed uitlekken, schep ze door de saus en serveer het gerecht met al dan niet geroosterde boterhammen.
Drink er een ijskoude “rode diesel” bij!

Na Sdarowje!

Groetjes,

Siep en Wil Grootes,
p.s. Helaas komen wij niet vaak op jullie treffens daar meestal de afstand te
lang is, de motor haalt dit niet. We zijn wel op de onderdelenbeurs in Kesteren
geweest, echter daar wij de datum en dag niet goed in gaten hielden waren
we er al op Zaterdag, Jammer van de lange rit. Siep.

Voor motoren met 6 of 12 volt
gelijkstroom dynamo, b.v M72K750-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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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
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Agenda van de U.D.C.N. 2006/2007

Een niet alledaags op onze borden voorkomend
gerecht, echter wie in Frankrijk of een ander
land rond de middellandse zee een gerecht
heeft gegeten dat tripa of tripe wordt genoemd, zal de Russische variant weten te
waarderen.

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

Darmen op Russische wijze:(Kiesjka’s)
15,16 en 17 september (LET OP, GEWIJZIGDE DATUM)
Najaarstreffen UDCN. Dit treffen zal plaatsvinden in de Buurt van Woerden.
Camping ’t Oortjeshek, oortjespad 2, Kamerik. Meer info volgt later.

Enkele handelingen uit de bereiding. Kook de
stukjes darm in water met zout. Klop de eidooiers met aardappelmeel en roer er room door.
Schenk daar de bouillon bij.

23 september 2006
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.Deelnemers met een klassieker van minimaal 25 jaar hebben gratis toegang.

Benodigdheden voor 4 personen:
900 gr. Darmen
Zout
50 gram goed gewassen rozijnen zonder pitjes
2 eierdooiers
1 eetlepel aardappelmeel
4 eetlepels kookroom
½ theelepel geraspte citroenschil
3 ½ dl. Vleesbouillon
peper uit de molen
soja of aroma.

De toegang voor bezoekers bedraagt € 5,Het evenement wordt gehouden op het Exercitieterrein te Woerden. Voor meer
informatie bezoek onze website, www.nationaalveteraantreffen.com

Medio november
Zandpadentreffen
Onderdelenbeurs UDCN
9,10 december 2006
Vehikel te Utrecht, Veemarkthallen.

Bereiding:
Was de darmen zeer goed in lauw warm water. Breng in een grote pan 2 liter
water aan de kook, laat de darmen daarin 5 minuten koken en giet ze in een
vergiet af. Spoel de darmen in het vergiet af, onder de kraan af en laat ze uitlekken.
Snijd of knip de darmen in smalle reepjes. Breng 1 ½ liter water met 1 eetlepel zout aan de kook en laat de stukjes darm daarin bijna 1 ½ uur zacht koken, het water mag net niet borrelen.
Kook intussen de rozijnen 10 minuten in ruim water en giet het water weg.
Klop de eidooiers glad met het aardappelmeel en de room, voeg de citroenschil
toe en laat de eieren, onder zeer goed kloppen, enigszins binden.

3e Weekeinde januari 2007
Onofficiële wintertreffen van de UDCN te Jalhay.
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Februari 2006
4e Watjestreffen te Huizen. Datum volgt.
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Op de ingezonden foto is trouwens ook de parkeerplek van de combinatie goed
te zien. Ik heb in mijn voortuin namelijk een hokje gebouwd voor mijn Russische stalen ros!

Tel /Fax : 020-6797282

Tot mijn grote verassing las ik twee weken hierna ineens een stukje over mezelf in dit krantje! Ik was zeer verbaasd want ik wist niet dat mijn zoon een
stukje had ingestuurd. Maar dit was nog niet alles bleek later……
“Goed op weg” had tevens een fotowedstrijd lopen daar had hij ons ook voor
opgegeven. De bezoekers van de website goedopweg.com konden hun stem
uitbrengen op één van de ingezonden foto’s.

(Onderdelen halen ? ,
Graag eerst even bellen!!)
maandag t/m donder
dag 8.00 uur—18.00 uur
vrijdag 11.00 uur—18.00 uur
14.00—15.00 uur gesloten.

Zo’n maand nadat wij al in het krantje hadden gestaan kreeg mijn zoon een emailtje van “Goed op weg” waarin stond dat zijn ouders, wij dus, met de
hoofdprijs aan de haal gingen!

MAAK UW RUSSISCHE MOTOR BETROUWBAAR MET …
•
•
•

Elektronische ontstekingen voor alle Russische boxers,
ook voor zijkleppers en nieuwe 750 Urals.
De 12 V dynamoregelaar: voor ombouw van 6 V dynamo’s
naar 12 V dynamo’s.
Gesmede zuigers voor Dnepr, Ural 650, Ural 750,
Zijkleppers (M72, K750, …). Overmaten beschikbaar.
Topkwaliteit
mark.van.noyen@belgacom.net

of bellen/faxen op 0032(0)15/52.02.48 (tussen 19h en 22h)
Verzending van onderdelen mogelijk.
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Deze motor heeft vroeger dienst gedaan als legervoertuig in het Sovjetleger en
is nabij de Pools-Duitse grens in allerijl verkocht door een sovjetsoldaat ten
tijde van de val van het Oostblok. Dit weten wij omdat de eerste “WestEuropese”-eigenaar net als mijn ouders lid zijn van de Ural/Dnepr Club Nederland. Dat de motor nog uit het sovjetleger afkomstig is, is ook nog te zien aan
de wapenhouder voor op de bak.

Chang Jiang 750
Ural M72
MW R71

De Fietserij
Diamantstraat 19
1074 GA Amsterdam

Open:
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Dus hij komt op een goede morgen naar beneden gestormd (wat hij overigens
wel vaker doet, kamerolifant), of mijn vrouw en ik even wilde gaan zitten. Hij
deelde ons mede dat we een prijs hadden gewonnen met de fotowedstrijd, en
wel de eerste! De eerste prijs was een Ipaq van HP + een satellietontvanger
en een Tomtom Benelux-pakket! Deze prijs was beschikbaar gesteld door een
BMW-dealer, VDP uit Heemstede.
De prijs werd overhandigt in de showroom bij de dealer. We moesten een afspraak maken omdat er ook een foto werd gemaakt, deze verscheen ook weer
in “Goed op weg”, samen met een artikel. Persoonlijk vond ik het erg grappig
dat deze prijs werd uitgereikt door een BMW-dealer aan een Ural/Dnepr rijder.
Is het namelijk niet zo dat de Russen in den beginne een Duitse BMW hebben
proberen na te bouwen? Zo zie je maar, je krijgt er nog wat voor terug ook!

Eef Bilars
The Russian Twin
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In de prijzen gevallen met mijn Rus!
(met dank aan BMW!?!)
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Door : Eef Bilars

Sinds enige tijd verschijnt bij ons in Haarlem het wekelijkse krantje “Goed op
weg”. Dit krantje heeft een oplage van 130.000. Het krantje bericht over van
alles en nog wat, als het maar wielen heeft! Het krantje kent ook een rubriek:
“De Passie van…”.
In deze rubriek kan je een foto inzenden met een klein verhaaltje over je eigen
passie op wielen. Mijn zoon heeft daarop gereageerd, een foto ingestuurd en
heeft een stukje erbij geschreven;

Ural 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.
“Ze hebben al lol voordat het ding überhaupt pruttelt!” aldus het commentaar
op deze foto. Dit zijn mijn beide ouders op de Ural/Dnepr zijspancombinatie.
De motor staat officieel gedateerd op 1968 maar is waarschijnlijk nog iets ouder. Het is een motor van Russische makelarij wat hem erg bijzonder maakt.
De grote framebuizen (op de foto te zien vanaf het bakwiel naar de zijspanbak
zelf) zijn duidelijk gemaakt van grof sovjet-staal.
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Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad leverbaar
Desgewenst gemonteerd.

The Russian Twin
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Clubwinkel
Belangrijke informatie :

web
mail
telefoon
giro clubwinkel

www.udcn.nl
clubwinkel@udcn.nl
06-10220189
5066947 t.n.v. Ural Dnepr club Nederland
IJSSELMUIDEN

Een vernieuwde clubwinkel
Op de laatste ledenvergadering, gehouden in Dedemsvaart, is de aanzet
gegeven tot het op poten zetten van een vernieuwde clubwinkel. Met hartelijk
dank aan Hans Wakka die de winkel gedurende een zeer lange periode tot
volle tevredenheid heeft beheerd.

A big thanks guys !!

John v Ierland

Het is een webwinkel geworden waarin het aanbod van de club via internet
kan worden bekeken en besteld. Uiteraard blijft de mogelijkheid van
telefonisch bestellen,
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een slalom rijden en van elke pion een ui afhalen en die in een bucket doen en
nog meer van zulke dingen. Een hoop lol dus voor “doener” en kijker ! Vooral
als zo'n “Dutchie” de crossmotor verschillende keren af laat slaan :-(
Even ter verduidelijking, de meeste motoren die aanwezig zijn zijn on-Russisch
maar daar wordt niet moeilijk over gedaan. Maar er gaan wel stemmen op om
de leden die geen Rus of een “ pile of rus-t” hebben, met de intentie daar wat
mee te gaan doen, geen volledig stemrecht te geven. Wat mij persoonlijk wel
logisch en reeel lijkt.

Vicki's Jupitor

Als de weg beter is mag ik ook een paar honderd Km op de Harley voor mijn
rekening nemen :-)) Een perfecte afsluiting van een geweldig weekend lijkt
me, wil hierbij alle leden van de R.M.O.A . bedanken voor wat ze voor me gedaan hebben en de vriendschap die ik daar ontvangen heb !!
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maar de snelste manier is toch via de website van de clubwinkel. Bekijken,
bestellen en betalen kan op deze wijze snel worden geregeld. Om een en
ander te realiseren is er hard gewerkt aan de winkel. De prijzen zijn iets
aangepast aan de nieuwe systematiek. Clubleden krijgen een korting van 20 %
op de gehanteerde prijzen.

Keith's Dnepr

Aangezien ik geen bestuurservaring heb en maar even in Oz was, op vakantie
en voor de lol, heb ik me maar niet daar mee ge-bemoeid :-) Dus al met al
een hele leuke middag. De hele avond treden de huismuzikanten op en wordt
er rond het kampvuur gedronken, gekletst en een hoop gelachen. Het is wederom behoorlijk laat of zoals je het ook kan zeggen redelijk vroeg als de
meesten de klamme lappen opzoeken ! Maandag ochtend is iedereen redelijk
vroeg wakker met of zonder zwaar hoofd en wordt er opgeruimd, tenten afgebroken en ingepakt. En na gedag te hebben gezegd vertrekt de een na de ander. Keith vraagt of ik z'n Dnepr 650 naar huis wil rijden omdat ie 4 motoren
op het terrein heeft staan, Norman neemt de Suuz en is er na gedag te hebben
gezegd als een speer vandoor, ik doe het iets kalmer aan het is n.l. een dirtroad wat ik als Hollander niet echt prettig rijden vindt.!! Maar zal wel een kwestie
van wennen zijn, de Ozzies rijden als duivels eroverheen ! We zetten de motoren bij Keith's huis en ik ga met Norman en Vicki in de Jackaroo
(terreinwagen) en Kev op zijn Harley richting Ravensbourne.
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Vraag en aanbod
Mooi zal je denken, lekker makkelijk. Ja en nee. Bestellen wordt misschien
gemakkelijker, maar we willen ook graag dat er wordt meegedacht over het
aanbod van de winkel. In die zin een vraag om het aanbod van de winkel
mede te bepalen. Dus werk(en) aan de winkel! Bij voldoende vraag naar een
bepaald artikel, of het nu vlaggetjes, petjes of stickers zijn, kan het
aantrekkelijk zijn om een aantal hiervan te laten maken. Regel is vaak hoe
kleiner het aantal, hoe duurder het product. Dus niet alle verzoeken kunnen
worden gehonoreerd, maar suggesties en ook adressen, leveranciers,
voorbeelden en dergelijke zijn van harte welkom. Kom je iets tegen: tip de
clubwinkel! Ook het forum kan hiervoor gebruikt worden!

The Russian Twin
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Nog meer van jullie gevraagd!
Het aanbod aan handboeken is vrij groot. Toch is er nog niet alles van alle
modellen. Ook hierbij geldt: tip de clubwinkel! Daarnaast is niet ieder clublid
het Engels, Duits of Russisch machtig, en dan heb ik het nog niet eens over
het Chinees. Kortom een Nederlandse vertaling van de meest gangbare
rijdershandboeken en werkplaatsboeken zou een welkome aanvulling kunnen
zijn op het aanbod in de winkel. Wanneer een aantal mensen dit op zich neemt
voor wat betreft vertalen, corrigeren en lay-out, dan moet dat goed te
realiseren zijn. Dus wanneer je denkt hier een welkome bijdrage aan te kunnen
leveren, laat het dan even weten. Even een belletje of een mailtje is gauw te
doen. Ook het forum kan hiervoor gebruikt worden .

de klassen te beoordelen.
Beste Rus, origineelste
Rus, beste Ratbike,
mooiste Custom, mooiste
Europeaan enz. enz. de
halve club had prijs :-))
Maar heel fanatiek zijn ze
dan hoor, er is me van
alles aangeboden om het
lot gunstig te stemmen :-)

Werkwijze

In de avond werden de
prijzen uitgereikt na eerst
wat drinken en oH-en bij
het kampvuur. Was ook de
pineut en kreeg een certificaat met een vermelding van verst reizende deelnemer !

Op de site van de club is er een link naar de clubwinkel. Hierop is het
assortiment van de club te zien. Straks kun je rechtstreeks via de computer
bestellen en je betaling regelen, op dit moment moet het nog even giraal.
Zodra de betaling binnen is wordt het bestelde artikel verzonden. Wanneer je
niet over een internetverbinding beschikt, kun je je bestelling inspreken op de
voicemail onder nummer 06-10220198. Vergeet niet duidelijk je naam, adres,
postcode en plaats te vermelden. Een telefoonnummer is ook handig, als je
teruggebeld wilt worden. Ook hier geldt dat er zo spoedig mogelijk verzonden
wordt als de betaling binnen is.
Tot slot
In de “overgangsperiode” heeft de clubwinkel enige tijd wat traag
gefunctioneerd en is niet alles even snel of goed afgehandeld. Ook in de
startperiode van de nieuwe situatie kan en zal er nog wel eens iets fout lopen.
Wij vragen hiervoor jullie begrip. Het blijft
vrijwilligerswerk op niet-commerciële basis.
Meld even via de juiste weg wat er fout
gaat en we zullen trachten het te
herstellen.
Genoeg gepraat, aan het werk met
z’n allen!
Namens het bestuur,

UDCN

Gerrit B.
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Later verschillende optredens van Laurie D en Trevor Mac met een van de
vrouwen wat zeer goed klonk !! Laurie D had de avond daarvoor trouwens ook
al opgetreden tot in de kleine uurtjes, wat zeer leuk en heel gezellig was, kan
ik melden . Er was trouwens ook het hele weekend een caterer aanwezig die
er met een “rijdende frituur” stond. En het altijd
aanwezige kampvuur niet
te vergeten, wat s'avonds
best wel nodig was want
het koelde behoorlijk af.
De volgende dag werd er
een verloting gehouden
om de clubkas te spekken
en later de ledenvergadering met een wisseling van
de wacht, waarbij Vicki als
voorzitter werd verkozen.
Ondergetekende moest
ook nog even naar voren
komen om een T-shirt en
een badge in ontvangst te nemen, waarbij weer breed werd uitgemeten hoever ik wel niet had gereisd om aan het evenement deel te nemen. Daarvoor
werden er allerlei wedstrijdjes gehouden met en zonder motor. Zoals hoefijzers
werpen, wie het verste een oude band gooit, een “slowrace”, met z'n tweeen

The Russian Twin

Pagina 29

zondag 9 juli 2006 17:06
Vierkleurendruk

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 64, juli 2006

best gedaan om de eer hoog te houden! Ik kan jullie vertellen dat dat aardig
gelukt is hoewel dat niet altijd meeviel, cheers mate !! De Ozzies die ik heb
ontmoet zijn stuk voor stuk prettig gestoord, niet vies van een biertje of wat
dies meer zij en liefhebber van motoren en in het bijzonder Russische. Niet
veel verschil met hier en ik voelde me dus heel snel op mijn gemak.
Heb als eerste een paar weken bij JD in North Ryde (Sidney)vertoeft. Helaas
had JD geen rijdende motor dus het meeste wat ik van de omgeving daar heb
gezien was met de auto of met de bus. Hij heeft altijd zelf een hoop gesleuteld, ook beroepsmatig, aan de Russische motoren. Hij heeft een aardige verzameling in en onder zijn huis liggen, inmiddels heeft hij een paar motoren en
een hoop onderdelen verkocht aan Jan een geëmigreerde Nederlander die ik
op de Weabonga Rally ontmoet heb. Hij had via het forum vernomen dat ik
naar Oz ging en wilde me wel ontmoeten. Na die paar dagen Weabonga is hij
een hoop vrienden en een Russisch virus rijker. JD zelf is nu bezig zijn Dnepr
rijdende te krijgen, de sidecar is inmiddels omgebouwd voor de andere kant.
En Jan is nu bezig al het Oeral schroot om te bouwen tot een rijdende motor,
good onya Jan! De, meeting, is misschien een beter woord dan rally, wordt
gehouden bij het dorp Weabonga niet ver van Tamworth.
Op het terrein, van penningmeester Keith, wat
prachtig gelegen is in
een soort vallei, en waar
in de loop der jaren door
de leden een bar, podium en wat andere gebouwtjes zijn gebouwd.
Stroom wordt door een
aggregaat verzorgd en in
2 verre hoeken zijn latrines gegraven. Een grote
oude versleten
“legertent” doet dienst
als gezamenlijke ruimte
voor verschillende activiteiten waaronder de ledenvergadering en de uitreiking van de prijzen.
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Van Westerlo (B) naar Wladivostok
Van onze Zuiderburen
Geachte redactie,
Ter informatie Als kleine vlaamse club "VMC-Ural/Dnepr" willen we aan de
redactie van Motoren&Toerisme met enige trots melden dat Dominik, een van
onze leden, aan een prachtige rondreis is begonnen van Belgiê
naar Vladivostok met zijn Ural. Misschien hebben jullie interesse om later hierover een reportage te maken voor jullie motormagazine (waar ik trouwens ook
op geabonneerd ben).

Op Dominik zijn Blog kan men de reisverslagen week aan week volgen. U zal
merken dat hij een aangename manier heeft om gebeurtenissen en reisindrukken te verwoorden. Op zijn Blog staat ook een link naar vele foto's.
http://dommel-5.blogspot.com/
Ural Moskou volgt hem van nabij en zelfs een Russische motorkrant toont veel
interesse. Een dergelijke reis is misschien ook een item voor de Nederlandstalige, reislustige 'motard'?

Voor het treffen wordt een entreeprijs geheven om verschillende zaken te betalen maar is heel redelijk gehouden. Bovendien zat er een bon bij om eten te
halen ( bij de cateraar ) en kreeg je een badge als herinnering mee. Ik werd
ook gevraagd om als mede keurmeester een hele boel motoren in verschillen-

Hopend u met deze info van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
CCCPbike

Pagina 28

The Russian Twin

club642006.pub
pagina's 25 en 28

The Russian Twin

Pagina 25

zondag 9 juli 2006 17:06
Vierkleurendruk

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 64, juli 2006

Nummer 63, juli 2006

Ural Dnepr Club Nederland

Australie

door: John (Catweazle)

PERSBERICHT NATIONAAL VETERAAN TREFFEN 2006
RIJDEND ERFGOED IN WOERDEN

Helaas kan ik nog niet melden dat ik al een Rus berijdt dus een stukje over
mijn project houden jullie tegoed ! Maar doe wel mijn best om het niet te laten
eindigen als een “ Neverending story”

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.

Maar belofte maakt schuld, dus hier gaan we. Zoals verschillende mensen weten ben ik naar het land van OZ geweest. Een van de redenen was dat ik via
internet in contact kwam met JD en wat andere leden van de RMOA. Zal eerst
even uitleggen who's who and what's what. JD, waar ik als eerste logeerde en
die me uitnodigde, is de oprichter van de bCozz site op internet (msn groups)
en bestuurslid geweest van de Russian Motorcycle and sidecar Owners Association. Keith is penningmeester van de RMOA en organisator van de Weabonga
meeting die op zijn terrein gehouden wordt. Vicki is de eerste vrouwelijke
voorzitter, gekozen op de meeting van dit jaar, en het 2e adres waar ik ben
onthaald. Kevin is het 3e adres en eigenaar van een Harley en een Ural solo
'78 met een gecrashte sidecar, stuk voor stuk hele lieve mensen die al het mogelijke voor je doen ! Oh en niet te vergeten Tom in Brisbane waar ik ook nog
een paar nachtjes heb gelogeerd en Andy waar ik de Blue Mountains mee in
ben geweest wat een onvergetelijke ervaring was in de reeks van mooie ervaringen.

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
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vlnr raar figuur, JD, Keith en Norm, de wederhelft van Vicki.
Zoals ik al zei, was ik door JD uitgenodigd op persoonlijke titel maar ook als lid
van de UDCN om “ even over te komen” . Jullie begrijpen dat dat niet zo maar
even ging, maar het is er uiteindelijk toch van gekomen :-) Vrouwlief zag het
niet zitten om naar het onbekende te gaan en om tussen allemaal motorgekken te vertoeven. Dus moest ik helemaal in mijn uppie afreizen naar het onbekende, snik. In feite was ik dus daar jullie ambassadeur en heb heel erg mijn
The Russian Twin
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