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Van de voorzitter, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten nog voorjaarsachtig weer, ideaal 
motorweer dus. Je zou haast vergeten dat het om het kerstnummer van de 
‘Twin’gaat. Ook ik krijg de kriebels om te gaan rijden, maar mijn ‘paarden’ 
staan al weer 4 maanden op stal. Ik heb 4 maanden geleden een ander huis 
gekocht, maar daar zat aanzienlijk meer werk in dan ik toen kon vermoeden. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat de jup en de ural in één trap zullen starten als 
ik weer ga rijden. 
 
Gelukkig was er enkele weken weer een onderdelenbeurs in Kesteren (met 
dank aan de Fam. Hofman) daar konden we weer lekker bijkletsen en spullen 
(ver)kopen. Het was in ieder geval gezellig. Voor de ‘echte’ mannen en vrou-
wen onder ons is er al weer snel het ‘echte’ wintertreffen en voor de ‘watjes’ is 
er in februari weer het watjestreffen in Huizen. Ikzelf ga in ieder geval wel 
naar het watjestreffen en hoop daar velen van jullie te zien en vooral te spre-
ken. 
 
Een ander onderwerp wat rond deze tijd actueel is, is dat er enkele leden (te) 
laat zijn met betalen van de contributie, dit is heel jammer want ik kan me niet 
voorstellen dat deze leden de ‘twin’ zouden willen missen en/of  andere voor-
delen van het lidmaatschap van de UDCN. 
 
Als laatste wens ik een ieder prettige feestdagen en een gelukkig 2007 toe. 
 

 
 
Huib Stiegelis 
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In de avond werd er een heerlijke mossel-maaltijd met warme stokbroodjes en 
een heerlijk knoflooksausje op gediend. Gelukkig was er ruimschoots van dat 
spul voorhanden, want alleen al aan onze tafel werden vijf volle schalen van 
dat lekkers verorbert. De organisatoren hebben zich daar werkelijk zelf over-
troffen, de mosselmaaltijd was een echte topper. Zittend bij de warme pot met 
een biertje (wijntje)  ging  zo een onvergetelijke zaterdag ten einde. 
 
De zondag begon miezerig, dus moest alles nat ingepakt worden, de tent af-
breken was dan ook een akelig werkje. Na nog wat koffie uit de tent en een 
babbeltje hier en daar werd het langzaam tijd voor de terugreis. Na een harte-
lijk afscheid vertrokken we in een klein groepje richting noorden. De start ver-
liep voor mij niet zo glad, ten eerste kwam ik vast te zitten en een paar hon-
derd meter verder rammelde de uitlaatmoer ook weer eens los. Bij de pomp, 
waar we even aanhielden, bemerkte ik ook nog dat de aandrijfas weer eens uit 
de hardy-schijf gegleden was. De hele verdere terugreis bleef het een constant 
aandraaien van de uitlaatmoer. Voor de rest was het een rustige rit, en tegen 
17.00 uur kon ik de motor voor de deur afzetten, koud en moe, maar voldaan 
van de motor stappen. 
 
Dit was een treffen dat ik 
niet graag gemist zou heb-
ben. Het is dan ook al zo 
goed als zeker dat ik vol-
gend jaar weer mee doe, 
alleen dan wel een beetje 
beter voorbereid (lol). Hier 
wil ik ook nog eens de jon-
gens bedanken die mijn 
motor zo braaf hielpen du-
wen, en de organisatoren 
die er voor zorgden dat het 
een onvergetelijke tijd voor 
ons werd. Jongens,  het 
was gewoon super !!  
 
 

Robert Kalf 
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Van de redactie. 
 
Het laatste nummer van dit jaar ligt weer voor je klaar. Ondanks dat het weer 
buiten nog aanvoelt als een Nederlandse zomer zitten we toch echt al bijna in 
de winter. Vorig jaar om deze tijd hadden we een stapeltje sneeuw en heb ik 
me prima vermaakt met rondglijden met het span. Op dit moment is het nog 
meer baggeren en flaneren met de motor. Ik moet zeggen dat ik de laatste 
maanden vrij weinig motor heb gereden. Drukte van mijn kant, een beetje 
griep en andere prioriteiten hebben ervoor gezorgd dat ik dit keer de laatste 
onderdelenbeurs heb moeten missen en natuurlijk het Zandpadentreffen van 
de MZ-ers. Van de bezoekers aldaar heb ik begrepen dat het weer een heerlijk 
modderig zootje geworden is waarvan akte in dit blad. Ik heb weer de mooiste 
bruine creaties op de foto's zien staan. Op die manier is er ook geen integratie-
beleid meer nodig in Nederland. Na een middagje zandpaden heeft iedereen 
dezelfde kleur. 
 
Ook van de onderdelenbeurs heb ik gehoord dat hij redelijk goed bezocht werd 
en dat de mensen het naar hun zin gehad hebben. Gelukkig want daar doen 
we het als club toch voor. Dit nummer vind je alvast wat opwarmertjes voor 
2007.  
 
Natuurlijk in Januari het wintertreffen in de  Vlaamse Ardennen gevolgd in  
februari door het Watjes wintertreffen op de Woensberg wat zich de laatste 
jaren toch een vaste plaats op onze kalender heeft weten te verwerven. Vaak 
hebben we dan ook nog eens meer winters weer dan in de Ardennen want 
daar hebben we de laatste jaren bitter weinig sneeuw gevonden. Tevens in dit 
nummer het tweede deel van Frans zijn reisverhaal in Kirgizië, Jos zijn beleve-
nissen in India en nog diverse andere leuke artikelen om je de donkere dagen 
tot Kerst te laten overleven. 
 
Vanaf mijn kant wens ik jullie alvast het beste uiteinde voor dit jaar en voor 
het komende 2007 een fantastisch motorjaar waarin we met elkaar weer veel 
leuke evenementen kunnen organiseren en veel probleemloze kilometers kun-
nen doorbrengen. 
 
Groet, 
 

Benno en Jos 
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 Na zo’n 10 minuten peuteren had hij eindelijk zoveel klei kunnen verwijderen 
dat het wiel weer enigszins ronddraaide. Door de jongens werd hem aangera-
den een beetje door de plassen te rijden om ook de rest van de rotzooi kwijt te 
raken. Na een paar plasjes genomen te hebben wilde hij terug rijden, maar bij 
het keren kwam hij van het pad af, helaas kwam hij daardoor met het achter-
wiel vast te zitten in een maïsstoppelveld dat naast de weg lag. Het bijna laats-
te weggetje was wel het ergste wat we tot dan toe gehad hadden. Iets aflo-
pend beginnend met een lichte bocht, en zover je het overzien kon lag er blub-
ber, blubber en nog meer blubber.  
 
Maar het interessantste was wel de enorme plas, net onderaan het hellinkje. 
Tja, daar moesten we dus gewoon door, de eerste sjeesde er met goed de 
vaart in door heen, geweldig ….. Het was prachtig om te zien hoe de waterige 
troep alle kanten op spatte, en gedeeltelijk over de motor en zijn berijder golf-
de. Later in het kamp kon je de dapperste rijders er zo uitpikken, die zaten van 
top tot teen onder de natte rotzooi, en bij menig motortje was het onmogelijk 
te bepalen wat de originele kleur nou eigenlijk wel was. 
Toen het mijn beurt was, kachelde ik er dan ook flink door, en voelde hoe het 
water me in de schoenen liep. Halverwege het pad, dat onder de blubber best 
een redelijke goede ondergrond had, stond een tractor die de weg versperde. 
Daardoor was men gedwongen een stukje buiten het pad te rijden. Voor mij 
zag ik Jos de motor al door de blubber duwen, bij die aanblik schoot me de 
moed in de natte schoenen en ik besloot mezelf dit niet aan te doen en om te 
draaien. 
 
Ties die achter me stond zij nog ‘bij het draaien moet je wel op het pad blijven 
anders kom je geheid vast te zitten’ na ja ik kwam dus vast te zitten. Met een 
duwtje van de jongens haalde ik het toch weer terug op de vaste weg. Daar 
bleef ik op de tweede groep wachten om met hen terug te rijden naar het  
tentenkamp, zo kwam er voor mij een einde aan dit grote avontuur. 
Op de wei aangekomen was ik toch wel blij dat de toer erop zat, en ik eindelijk 
mijn natte sokken kon verwisselen met een paar droge. Onder het genot van 
een kop koffie uit de grote tent (de organisatoren zorgden er goed voor dat er 
het hele treffen door constant warme koffie was) staande bij de warme vuur-
pot, werd de rit nog eens heerlijk nabesproken. 
 
Later werd er ook erwtensoep aangeboden die een gretige afnemer vond, er is 
dan ook niets lekkerder dan zon soepje als je een beetje rillerig bent. Daar trof 
ik ook Ruud weer, die er behoorlijk vervuild uitzag. Uit voorzorg had hij twee 
jassen aangetrokken, maar zo te zien had de modder toch een manier gevon-
den allebei de jassen aardig te bevuilen (in gedachte zag ik een gillende San-
dra voor hem staan). Ik ben benieuwd of hij volgend jaar met eigen motor van 
de partij is.  
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 De paden die volgde waren bijna allemaal nog iets erger, dus meer lol, en voor 
motoren met een glad bandje bijna niet meer te doen. Op de klei-paden die 
volgden was het funest om te stoppen, soms moest je wel, maar als je stopte 
dan kon je er bijna zeker van zijn niet meer van de plaats te komen. Wel leuk 
als er iemand te dicht achter je staat en je achterwiel zo heerlijk de modder 
van onder zich wegslingert.  

Ik denk dat Ruud daarvan wel een klein liedje kan zingen, hij heeft namelijk 
menig motortje lopen duwen. Op de laatste paden kwam het dan ook vaak 
voor dat een helper me even een duwtje moest geven, gelukkig hoefde ik niet 
een keer afgesleept te worden. Zo halverwege de toer kwam Ties eens met 
een motor in sleeptouw aan me voorbij, ik kwam zelf niet meer voor of achter-
uit maar Ties tufte gewoon door alles heen. Wat me echter opviel was dat het 
voorwiel van de gesleepte motor niet meer draaide. Nadat men mij een zetje 
gegeven had kon het ploeteren door de bagger verder gaan tot een verharde 
weg waar een kleine pauze werd ingelast. 
 
Daar stond ook de gesleepte motorist met een stokje in het voorwiel te prik-
ken. De arme man probeerde op die manier de klei te verwijderen die zich 
tussen spatbord, voorvork, wiel en remschijven had vastgezet. De klei had zich 
daarop zo vast gezet dat er totaal geen beweging meer in het voorwiel zat.  
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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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LAATSTE OPROEP! 

 
Herinnering betaling contributie 2007 

 
Begin oktober hebben alle leden een brief in de bus gehad 
met het verzoek de contributie voor 2007 te voldoen. Nu - 
ruim 2 maanden later - zijn er nog steeds ruim 70 leden 
die de contributie nog niet hebben voldaan. Zij hebben 

reeds een herinneringsbrief in de bus gehad. 
Nog even voor alle duidelijkheid: 

 
Als u vóór januari 2007 nog steeds niet heeft be-

taald, zijn wij genoodzaakt uw lidmaatschap  
te beëindigen! 

Betaal dus nu snel, anders is dit uw  
laatste Russian Twin. 

 
Herinschrijving is hierna natuurlijk wel mogelijk, maar dan 
zullen wij € 2,50 administratiekosten in rekening brengen. 

 
Weet u niet zeker meer of u heeft betaald?  

 
Neem dan contact op met de penningmeester via  

penningmeester@udcn.nl  
of telefonisch:  
071-5217712. 
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Dit was het eerste baggerpad met diepe karrensporen waarvan sommige delen 
vol water stonden. In het begin probeerde ik, uit angst vast te komen zitten, 
nog een beetje het midden- of de buiten-kant van het pad te berijden, en dat 
was makkelijker gezegd dan gedaan, want telkens als je een grote kuil wilde 
ontwijken kwam je steevast weer in het karrenspoor terecht, eenmaal daar in, 
was het bijna niet te doen er weer uit te sturen.  
 
Op die glibberige glij-klei-troep had het sturen naar links of rechts soms geen 
enkel effect, de motor bleef dan stoer het spoor volgen en het voorwiel schoof 
enkel de bagger voor zich uit, terwijl de achterkant soms van de ene naar de 
andere kant slingerde. Het was daarom dat ik de motor maar zijn eigen weg 
liet zoeken en enkel bijstuurde als het echt nodig was, dat was dus de hele 
tijd !! Het is gewoon dolle pret om door de bagger en plassen te crossen met 
een zijspan. Bij menig plasje dat doorvaren werd voelde ik de spetters tot op 
mijn gezicht. Ook begon het zand al aardig tussen mijn tanden te knarsen, dat 
is de straf die je krijgt als je al schreeuwend van plezier door de plassen crost, 
je kunt dan maar beter even je mond dicht houden. Op dit pad kwam eigenlijk 
niemand in moeilijkheden en we konden zonder oponthoud door gaan naar het 
volgende. 
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Door het bemodderde achterwiel er zo onder te willen schuiven was er een 
aardige hoeveelheid modder over de remschoenen verdeeld. Achterwiel er 
weer uit, remschoentjes en modderband gepoetst, nu eindelijk zat het wiel 
weer zo als het zitten moest. 
Hierbij nog een dankjewel aan de arme jongens die het Motortje een paar keer 
voor me opgetild hebben.  
 
Tegen 12.00 uur vertrok dan de eerste groep deelnemers richting benzine-
pomp om vandaar door te starten met de toerrit. In deze groep zaten bijna alle 
UDCN leden (dit weet ik niet zeker, omdat ik ze niet allemaal ken). In ieder 
geval waren Ties met Ruud en Jos met Edward in het bakkie, Henk, Luijt, Jan 
en ik er bij. Verder waren er nog wat MZ-ers solo en met zijspan. het eerste 
niet-verharde stuk was een weggetje dat door een bos leidde, een best breed 
zanderig weggetje waar je bijna in elke bocht de achterkant van de motor zo 
lekker kan laten wegslippen door iets meer gas te geven. Tijdens de rit was 
het ook een prachtig gezicht om te zien hoe je voorganger de afgevallen dorre 
bladeren, door zijn snelheid de lucht in jaagde, echt een heerlijk ritje door het 
bos. Vervolgens namen we een klein stukje verharde weg dat al gauw verlaten 
werd toen we het eerste modderpad in sloegen.  
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Reizen door Kirgizie Deel II    Door: Frans de Wit 
 
In twee weken intensief op de motor zitten doe je ongelooflijk veel indrukken 
en gebeurtenissen op, teveel om in een paar stukjes neer te pennen, maar ik 
ga een poging wagen! Hier deel twee van mijn motoravonturen in Kyrgistan. 
Nicolai en Arlette weten dat er geen woord gelogen is!  
 
De mensen.  
Over het algemeen waren de mensen overal heel vriendelijk, behalve als ze  
gedronken hadden, dan konden ze weleens vervelend worden. Één keer heb-
ben onze Kazakhse begeleiders met zijn tweeën een Kirgies van mijn mo tor af  
moeten trekken die met twee handen aan de beugel van mijn spatbord hing, 
en een andere keer was ik gestopt bij twee vrolijke ruiters die ik onderweg was  
tegengekomen. Ik was een stuk vooruit gereden en ze zwaaiden, dus ik stopte.  
Toen de eerste van zijn paard sprong liet hij meteen zijn wodka vallen, en om-
dat die er nogal troebel uitzag nam ik aan dat het zelfgestookte was; alweer 
een reden om niet mee te drinken. Maar zonder borrel wilden ze me niet laten 
gaan, zodat ik met mijn zijspanwiel over een van de mannen zijn voet moest 
rijden om weg te komen…. Ook vertelden de dames in de groep een aantal 
malen dat ze met steentjes waren bekogeld of dat er naar ze gespuugd werd, 
maar daar heb ik niks van gemerkt. Of het nu vrouwenhaat of kwajongensstre-
ken waren weet ik niet. Volgens mij konden ze nauwelijks zien wie de vrouwen 
waren, met motorpakken aan en helmen op. Wel is er een keer een  
jongetje geweest dat, toen ik niet wilde stoppen, probeerde een dikke stok 
tussen de spaken van mijn zijspan te gooien. Mis, gelukkig.  
 
Anderzijds heb ik een paar keer lifters meegenomen die daar heel blij mee 
leken. Openbaar vervoer leek niet te bestaan, en zeker als het regent is het 
geen pretje 15 kilometer of meer te moeten lopen… Op de onderstaande foto 
is vaag de lifter te zien 
die ik op weg naar 
onze laatste kampeer-
plek in een grote ca-
nyon had opgepikt. 
Het was een Ierse 
student die drie maan-
den bepaalde berggei-
ten had bestudeerd en 
daarvoor speciaal Rus-
sisch had geleerd! Hij 
was door een busje 
afgezet en tegen hem 
was gezegd dat de 
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canyon een kilometer of drie verderop lag. Het bleken er 10 te zijn… De Ier blij 
natuurlijk, zeker toen hij de volgende dag 170 kilometer mee kon rijden naar 
Almaty, waar hij eigenlijk een week over had willen lopen. De Kirgiezen leken 
erg slecht in het schatten van afstanden, zij rekenen in tijd, per auto of te 
paard, eigenlijk logisch, met al die bochtige bergwegen…  
 
Het weer  
 
We hebben overwegend mooi weer gehad, op twee dagen regen na dan. En  
als het regent, regent het ook. Tussen de bergen blijft het nogal hangen, en 
zolang je niet een pas overgaat blijf je erin zitten. Toen we van Kyrgistan te-
rugkeerden naar Kazachstan zagen we de bui al hangen…. recht voor ons, tot 
we opeens een afslag naar links kregen en die bui konden ontlopen. Doch niet 
getreurd, eenmaal de pas door zaten we weer op een hoogvlakte en in een 
andere bui, en die zijn we een kleine veertig kilometer over een rampenpad 
niet meer kwijtgeraakt. Toen we eindelijk de bewoonde wereld weer hadden 
bereikt bleek ook nog eens dat in de plaats waar we nu waren aanbeland geen 
hotel was. Het dichtstbijzijnde hotel was nog zestig kilometer verderop. Welis-
waar over betere wegen, maar iedereen was nu al doorweekt, koud en moe. 
Op nog zo’n afstand zat niemand te wachten. Godzijdank werd er iemand uit 
het dorp bereid gevonden om, tegen een flinke vergoeding, dat wel, haar huis  
ter beschikking te stellen, en dan ook nog de kachel voor ons te ontsteken.  
Dat was een belangrijk onderdeel van de afspraak. Zo werd het toch nog  
gezellig! De volgende dag was de verhuurster niet te beroerd om vlak voor het 
vertrek nog een bedragje eruit te slepen voor het parkeren van onze motoren 
in haar voortuin….  
 
Een andere keer reden we 
door een kloof, en aan de 
andere kant leek geen 
druppel gevallen en 
scheen de zon. Ook al 
scheen de zon, op en 
hoogte van ruim 3600 
meter, tegen de sneeuw-
grens aan is het toch knap 
fris. Het is wel erg mooi 
om een onweer een paar 
kilometer verderop tegen 
een bergrug op te zien 
knallen, de meest onheil-
spellende luchten.  
 Achter ons regent het pijpenstelen!  
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Henk was als oudgediende dan ook vol benopt op komen dagen, zelfs het re-
servewiel had nopjes. Deze wilde hij wel even uitlenen voor de duur van de rit, 
zodat ook ik beter door de toer zou komen. Het was nog een hele toer om op 
de zachte ondergrond het achterwiel van de motor omhoog te krijgen. Na een 
paar vergeefse pogingen met de krik, werd de motor met vereende krachten 
aan de achterkant hoog getild en het wiel gewisseld, dat was sowieso de beste 
oplossing daar Henk zijn noppenwiel veel breder was, en nooit van achteren 
erin geschoven zou kunnen worden. 

Nu moest enkel de asmoer nog aangedraaid en geborgd worden en klaar was 
het (dacht ik). Iets later wilde ik de motor verzetten maar ik kon met geen 
mogelijkheid ook maar iets beweging in het beest krijgen, wat bleek? Het ach-
terwiel zat muurvast. Ruud die s`morgens met Edward was aangereisd (met 
de auto en zonder motor) werd erbij gehaald. Na verteld te hebben dat het 
wiel eerst losjes rond draaide maar na het aandraaien van de asmoer het geval 
vast raakte, vertelde deze dat bij de DNEPR niet alle naven gelijk zijn. Nou 
daar stond ik dan weer, alles moest weer terug naar af. Motor optillen, wieltje 
wegtrekken, oude wieltje er weer onder, nou mooi niet dus !!!!  
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Paul en Charles hielpen de oude baas het terrein op te komen, het karretje 
werd afgekoppeld en de rest met Paul als nieuwe bestuurder het terrein op 
gecrost. Na het helpende handje ging het aan de warme koffie en de lekkernij 
bij een warme kachel. 
In de middag zo tegen drieën kwamen Henk en Luijt het terrein op hobbelen 
(zonder vast te komen zitten), gewoon een kwestie van goed voorbereid zijn, 
het is dan ook niet hun eerste zandpadentreffen. Nog wat later kwamen Jos, 
Jan en Ties. Ties had het zich gemakkelijk gemaakt, hij kwam met de camper 
en motor achterop de aanhanger, die hoefde dus later ook niet in een koud en 
vochtig tentje te slapen. Voor de rest van de dag druppelden steeds meer mo-
torrijders binnen, hoofdzakelijk MZ-ers, waardoor het algauw erg krap op de 
wei werd, aan mijn kant stond het s`avonds  twee rijen dik met tenten. Er 
waren minder clubleden dan ik verwacht had, maar zoals Jos zei waren het er 
toch meer als het jaar daarvoor. Het werd een klein maar gezellig groepje. 
Op zaterdag was ik vol verwachting op de dingen die nog zouden komen 
(vooral op de zandpadentoer). Zaterdagochtend was begonnen met regen, dus 
de modderpaden en landweggetjes zouden nog moeilijker te berijden zijn als 
normaal. De organisatoren hadden dan ook al besloten de toer in twee delen 
op te splitsen, deels door de grote opkomst maar ook omdat het iets moeilijker 
rijden zou worden, ook hadden ze besloten de toer wat in tekorten van 80 Km 
naar 50 Km. Na de ervaring van de rijders die al eerder aan een zandpaden-
toer hadden meegedaan, zou het een zware klus worden met een gewone 
band mee te doen, zonder telkens vast te komen zitten. Voor dit soort werk 
had men echt een achterband met noppen nodig, en het beste zou zijn ook 
voorop.  
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Het is een bui waar we net een staartje van meekregen, maar gelukkig uitre-
den.  
 
De taal.  
 
De voertaal is Russisch. Onderling spreekt men natuurlijk Kazak of Kirgies, 
maar met buitenlanders spreekt men Russisch. Tot 1991 waren het allebei 
Russische republieken, vandaar. Wij hadden één Kazakse begeleider bij ons die 
ook Engels sprak, maar voor de rest was het handen en voetenwerk. Gelukkig  
kan ik vanwege een eerder bezoek aan de Sovjet-Unie het cyrillische alfabet 
lezen, en had ik ooit een Nederlands-Russisch woordenboekje uit de jaren ’70 
van iemand gekregen, dus ik kwam een heel end. Zodoende kon ik duidelijk 
maken uit welk land we kwamen (Gallándia: de H wordt als G in ‘t Franse Gar-
çon uitgesproken, en omdat er geen klemtoon op de o ligt wordt dat ook een 
korte a. Zo is het ook geen Boris, maar Barís, met de nadruk op de i!) en hoe 
we hier terecht waren gekomen, per vliegtuig en via Almaty in Kazachstan. 
Jammer genoeg bleek ik de enige in de groep die een beetje sjoeche  
had, dus als de tolk er niet was, werd ik naar voren geschoven.  
 
Een extra handicap was het feit dat zowel de Kazakken als de Kirgiezen een 
aantal eigen letters aan het cyrillische alfabet hadden toegevoegd, zodat som-
mige dingen alsnog onleesbaar bleken. De meeste wegwijzers daarentegen 
waren zowel in het Kirgies als het Russisch als in het Engels.  
 
Toen ik in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië, in het park wat wilde eten bij 
een restaurantje was de kaart dan ook onleesbaar. In het wilde weg wees ik 
wat aan, en toen de serveerster vroeg of ik er brood bij wilde (ze geven overal 
brood bij) zei ik nee. Waar ik natuurlijk onmiddellijk spijt van kreeg toen het 
bord kwam en ik twee gebakken eieren bleek te hebben besteld!  
 
Eigenlijk had ik shashlick willen hebben,  er stond een hokje met een houts-
kooloven, maar ik wist niet hoe dat heette. Toen ik vroeg wat dat hokje was, 
zei de serveerster: Shashlick! Ik kon kiezen uit twee soorten, en ik herkende 
het woord voor kip, de andere keuze was ongetwijfeld of rund of lam, en ik 
had echt geen zin om op een ouwe koe te moeten kauwen, dus ondanks het 
risico van een salmonellavergiftiging heb ik die maar genomen.  
 
Vreemde trappen.  
 
In een grijs verleden heb ik ooit een opleiding als timmerman gehad, maar 
vlak voor ik aan het maken van trappen toe  was, werd ik eruit geknikkerd. 
Wel wist ik sindsdien dat je voor een trap een ‘uitslag’ moet maken, zodat op 
de te overbruggen hoogte alle treden even ver van elkaar zitten. 
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 In Kazachstan en Kirgizië hebben ze daar 
nog nooit gehoord, zoals ik op pijnlijke 
wijze ontdekte. In het eerste hotel wilde ik 
even vlot de trap oprennen en kwam pijn-
lijk ten val, omdat de ene tree hoger is dan 
de andere! In de andere hotels bleek het 
van hetzelfde laken een pak te zijn.   
 
Op deze foto kun je zien dat de onderste 
tree een centimeter of twee hoog is, en de 
bovenste opeens een stuk hoger! Voorzich-
tigheid is geboden….  
 
Beesten.  
 
In Kirgizië komen er allerlei dieren in het 
wild voor: de Baard- of lammergier, Siberi-
sche geit, grijze reuzensalamander, 
sneeuwluipaard, het Marco Poloschaap, 
Tien Shan-beer en daar hebben we niks 
van gezien. Wel liepen er op de meest onverwachte momenten geiten, scha-
pen, paarden, ezels en koeien op, over of langs de weg. Als ze langs de weg 
liepen, soms gewoon in hun eentje, was het altijd even oppassen of ze niet net 
voor je motorfiets wilden oversteken… Wel zijn we kamelen tegengekomen!   
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spatje meer van de rode verf te zien, had gewoon een nieuw bruin kleurtje 
gekregen. Over mijn broek en schoenen zal ik het maar niet hebben. Met een 
saffie in de mond en de moed er weer in reed ik een goed halfuurtje later 
Overasselt binnen, mijn reisbegeleider gaf aan dat na een paar honderd meter 
het einddoel bereikt was. 

 
Rechts van me was een weiland met 
daarop een grote oranjetent erop, en 
een modderig aflopend paadje dat er 
heen voerde. Voor mij geen enkel pro-
bleem dacht ik nog, gewoon wat gas 
geven en er door, nou mooi niet dus, 
halverwege kwam ik al vast te zitten en 
kon niet meer voor of achteruit. Dus dat 
werd duwen, met een dot gas kreeg ik 
de motor tot op het gras en net toen ik 
dacht, dat was het, kwam de motor 
weer vast te zitten. Vanwaar ik nu stond 
zou ik zonder hulp niet verder komen. 
Ondertussen was Charles aan komen 
lopen om me te verwelkomen en me te 
helpen bij het duwen. Na een hartelijke 
begroeting werd de motor met gebun-
delde kracht uit haar lijden verlost en 
naar een leuk plekje geduwd, recht te-

genover de inrit. Ik had mijn motor overal neer kunnen zetten, maar na een 
aantal meters motorduwen is elke plek OK. 
 
Na de tent opgezet en de bak geleegd te hebben, werd ik door Charles getrak-
teerd op een stukje worst, waar een kleinkind een complete maaltijd aan ge-
had zou hebben, dus om de middag boterham hoefde ik me verder geen zor-
gen meer te maken. In de tent, met wat lange tafels en stoelen, stond in de 
hoek naast een vriendelijk snorrende houtkachel een grote pot koffie te prutte-
len, en op de tafel lagen wat dozen met gebak. Ik dacht nog,  heerlijk, koffie 
met gebak dat is net wat ik nodig heb. Helaas stelden ze me teleur met de 
mededeling dat de koffie nog niet klaar was (het rode lampje brandde nog 
niet) en dat het gebak pas aangesneden zou worden als een persoon, die pas 
70 geworden was, ook aanwezig was. 
 
We hoefden niet lang te wachten of er kwam een Motor en karretje aanprutte-
len met daarop een man met een lange grijzebaard (niet sinterklaas). Paul die 
intussen ook op het toneel verschenen was vertelde me dat dit de jarige was 
waar ieder met smart op had zitten wachten (wegens het taart eten, denk ik). 
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Zandpadentoertocht  2006   Door: Robert Kalf 
(Drie dagen Overasselt) 
 
Dat waren drie heerlijke en onvergetelijke dagen, waarvan de tweede dag een 
echte topper was, de zandpadentoer (modderpadentoer) uitgedacht door Paul 
en zijn vriendjes. De pret begon voor mij op vrijdagmorgen met alles een 
plaatsje in de bak te geven, wat altijd een passen en meten is om het afdek-
zeiltje er weer mooi strak over te krijgen. Na mijn Tom Tom geplaatst te heb-
ben kon de reis Bennebroek - Overasselt via allerlei kleine plaatsjes beginnen. 
Op de helft begon mijn motor geweldig te knetteren, naar beneden kijkend zag 
ik dat de moer van de uitlaatbocht zich los getrild had dus motor bij de eerste 
de beste gelegenheid aan de kant gezet. 

 
Na ja wat denk je? Bij het inpakken had 
ik het gereedschap natuurlijk achter het 
zittinkje van de bak gelegd, daardoor 
moest een groot deel van de spullen 
weer uitgepakt worden om er bij te 
kunnen, dat kostte me meer tijd dan 
het aandraaien van die verd..…  moer. 
Na een zware gerookt te hebben kon ik 
de reis weer aan gaan. Op zo’n 20 Km 
voor Overasselt gaf mijn Tom Tom aan 
dat ik rechts aan moest houden, dit 
weggetje voerde me de dijk op en 
meteen aan de andere kant weer naar 

beneden. Nu reed ik dus tussen dijk en Waal en grote zandheuvels door en de 
weg werd steeds slechter (modderiger). Na een kleine bocht om een heuveltje 
was er zelfs niets meer van wat je een weg kunt noemen te bekennen, de weg 
was weg, wat ik zag was een grote modder en drabplas ingesloten tussen 
zandheuvels. Nou daar sta je dan met je Motor in de blubber tot over de vel-
gen (lol), daar bleef me niets anders over als maar terug te rijden. Met wat 
vaart een krap rondje gedraaid en het hele stuk weer terug getuft tot over de 
dijk. 
 
Daar eerst maar eens van de motor gestapt om een saffie te draaien, om op 
de kaart te kijken waar ik nu eigenlijk precies uithing. Op de kaart was dat 
modderpad niet te vinden, wel kon men op de kaart zien dat men ook gewoon 
rechtdoor had kunnen rijden (lol), een blik op mijn Tom Tom vertelde me het 
zelfde (waarom dat ding eerst aangaf dat ik rechtsaf moest slaan is me nog 
steeds een raadsel). Het was in ieder geval een klein voorproefje op wat me 
nog te wachten stond, de motor en ik zagen er nu al uit als een varken. Overal 
zat de blubber, vooral de voorkant van de bak zag er niet uit, daar was geen 
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En een berggeit, 
maar die was van 
steen.  
 
Die stonden onder-
weg her en der 
langs de weg; het 
nationale symbool. 
En graffiti hebben 
ze daar ook...  
 
Verder schijnen er 
3100 soorten in-
secten voor te ko-
men, maar daar 
hebben we, op een 
paar torretjes na, 
weinig van gezien; tot de laatste avond, toen er verschillende hand-grote licht-
bruine tarantula’s in ons kampvuurhout bleken te zitten! Gelukkig waren ze 
banger voor ons dan wij voor hen, want met mijn teenslippers aan was ik er 
niet graag op gaan staan.  
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Eten en drinken.  
 
Was overal prima. Onderweg een snelle hap, meestal noedels met vlees, brood 
en tomaten/komkommersalade. Hadden we meer tijd, dan werd het shashlick, 
diverse soorten gevulde deegkussentjes met zure room, salades en/of Turkse 
pizza’s. En brood. Altijd brood. De eerste dag onderweg was het oud brood, 
waarvan ik de bakker ervan verdacht dat expres aan de buitenlanders verkocht 
te hebben, was hij ervanaf. Friet was zeldzaam en meestal in hele kleine  
porties. Wel was er overal volop Coca danwel Pepsi Cola (geen Cola light!),  
Sprite en natuurlijk bier. Veel Heineken en ook wel Amstel, al werd daar van be 
weerd dat de brouwerij in Almaty stond. En wodka. Veel wodka. Spotgoed-
koop. Anderhalve euro de fles. Nu was alles goedkoop: twee weken eten, drin-
ken, benzine etc. voor €200.  Daar kom ik nog eens terug…  
 

Frans.  
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Na Sdarowje! 
 
 
 
  

Agenda van de U.D.C.N. 2006/2007 
 
 
3 december 2006 
 
Tetro Moto Beurs stadsfeestzaal Aarschot Belgie 
 
Motorfietsen, onderdelen en toebehoren 
 
015/225584 
 
  
 
9,10 december 2006 
 
Vehikel te Utrecht, Veemarkthallen. Geen UDCN stand! 
 
  
 
19, 20 en 21 januari 2007 
 
Onofficiële wintertreffen van de UDCN te Jalhay zoals altijd het derde week-
einde van Januari 
 
  
 
23, 24 en 25 februari 2006 
 
4e Watjestreffen te Huizen op de Woensberg. 
 
  
 
3-4 maart 2007 
 
Vehikel tweewielers en onderdelen (met UDCN stand) 
 
www.vehikel.com  
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
    
Ja mensen, de zomer is voorbij en het zal 
niet lang meer duren of de winter doet 
zijn intrede. 
Nergens anders dan in Rusland weet 
men beter, wat het voor de maag  
betekent, als het hard vriest en de 
sneeuwstormen rond het huis gieren. 
Men heeft dan behoefte aan een stevige 
maaltijd. Menige boer zal dan zijn varken 
laten inslapen en het vlees daarvan  
smakelijk bereiden. 
 
Gebakken varkenskoteletten op Russische wijze 
Ingrediënten; Varkenskoteletten, zout, peper, eieren, bloem, broodkruimels, 
appels, geraspte mierikswortel en vet. 
Bereiding: Wrijf de koteletten aan beide kanten in met peper en zout, haal ze 
door de bloem, eieren, en broodkruimels en bak ze in het hete vet. Haal het 
vlees er dan uit en bak in het zelfde vet in dikke plakken gesneden geschilde 
appels. Garneer de koteletten hiermee. Strooi in het midden van elke schijf 
appel wat geraspte mierikswortel. 
 
Pepervlees uit St. Petersburg 
Ingrediënten: Varkensfricandeau, vet, ui, tomatenpuree, knoflook, zout, gema-
len peper, witte landwijn en saucijsjes. 
Bereiding: Het vlees in vingerdikke repen snijden van ongeveer 5 cm. Lengte 
en wassen. De in vet gestoofde gehakte ui, de knoflook en de tomatenpuree 
vermengen en aan de kook brengen. Voeg daar de reepjes vlees, zout en pe-
per bij. Dit alles stoven in gesloten pan onder zo nu en dan bijgieten van wat 
water. Als het vlees al bijna gaar is, de plakken gesneden saucijzen erbij doen 
en alles in gesloten pan stoven. 
 
En zo als vanouds  
 

    “Vkoussno”!! 
 
 
Drank tip. Schenk er een ijskoude wodka of een frisse witte wijn bij. 
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Schokdemper-revisie           door:  Benno van Ham 
 
We kennen allemaal denk wel het probleem van de lekke of niet dempende 
schokdempers van een rus. Op een of andere manier gaan die dingen geregeld 
lekken EN er kan een luchtbel in komen waardoor de demping verdwijnt. Nou 
is de constructie niet zo moeilijk dat we daar zelf niets aan kunnen doen maar 
een hulpstukje is dan wel zo handig.  
 
Mijn eerste schokdempers deed ik met een knap stukje huisvlijt in de vorm van 
een krik op een blokje onder de bankschroef met de schokdemper ingeklemd. 
Erg interessant om te zien wat er gebeurt als een borg-plaatje van de demper 
afschiet doordat deze wegschuift. Het plaatje zit nu nog in een dakbalk volgens 
mij. Eenvoudiger wordt het als een betrouwbaar hulpstuk wordt gemaakt. 
 
Wat heb ik gedaan: 
 

• Metalen kokerprofiel 25x25 mm 
• 2 draadeinden m12 met bijpassende moeren en voldoende lengte om 

minimaal de gehele demper te kunnen bevatten. 
• Metalen eindplaat met een gat wat net groter is dan de borgplaten 

(60 mm) en kleiner dan de buitendiameter van de bovenkant van de 
schokdemper. In mijn geval heeft de 
buurman een mooi rondjes uitgezaagd 
met de plasmasnijder maar misschien heb 
je iets anders wat ook werkt. (stevig mul-
tiplex oid. 

 
Dit geheel assembleren en nu heb je de mogelijk-
heid om heel beheerst de veer in te drukken en de 
borgplaatjes te verwijderen die de veer opklem-
men. Rustig de moeren weer losdraaien en de 
schokdemper kan uit elkaar gehaald worden. Een 
schokdemper bestaat uit een veer met stofkap, 
twee borgplaatjes, een schokdemperbehuizing en 
een zuigerstang. Dit geheel kan uit elkaar gehaald 
worden en wel als volgt: 
 
Na het verwijderen van de veer is het mogelijk om 
de bovenste afsluiting van de demper af te schroe-
ven. Let op, vaak is het een combinatie van duwen 
en draaien om deze schroefdop los te maken. 
(zachtjes tikken met een hamertje wil helpen).  
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Na het losdraaien van deze bus is 
de binnendemper uit het huis te 
halen. 
 
Nu kan aan de onderkant van de 
demper de moer verwijderd wor-
den en kunnen de individuele on-
derdelen uit elkaar gehaald worden 
ter inspectie en vervanging.  
Leg alles op volgorde weg zodat je 
e.e.a. weer gemakkelijk in elkaar 
kunt zetten. 
 
Als alles van de zuigerstang ge-
haald is kan gecontroleerd worden 
of deze nog recht is en of de chroomlaag onbeschadigd is. Als dit niet het ge-
val is zal de reparatie maar van tijdelijke duur zijn en al snel weer gaan lekken. 

 
Inde handel zijn diverse revisiesetjes te krijgen 
voor de verschillende dempers van een Ural of 
Dnepr. Over het algemeen bevatten ze allemaal 
hetzelfde EN ze zijn goedkoop.  
 
Tussen bovenste oog en het demperhuis zit een 
dikker rubber ring die als stootdemper dient 
voor de demper. Het oog afschroeven of onder-
langs alles verwijderen van de stang en het 
rubber vernieuwen.  

 
Zuigerstang weer opbouwen met 
de schoongemaakte en ingevette 
onderdelen. In het demperhuis zit 
de oude olie (stinkt vaak als een 
open riool door de waterlekkages), 
deze verwijderen en alles goed 
schoonmaken.  
 
Nu moet alles weer in elkaar gezet 
worden. Vul het binnenste demper-
huis met ca. 100 ml motorolie. 
Gewone schokbrekerolie is te dun 
voor dit werk. Duw de zuigerstang 
weer voorzichtig in het huis en 
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Motocrypto 
 
Oplossing Motocrypto oktober 2006 nummer 65: 
 
 
Rijbewijs 
Uit de band springen 
Uitlaten 
Tweetakt 
Kleppenlichter  
 
 
 
De goede oplossing werd ingezonden door: 
 
1. Marchje M. (the first lady van Paul S. de Crosskabouter) 
2. Jannie Vredegoor  
3. Siny Reuvers. 
Opvallend is dat alle winnaars vrouwen zijn.  
Aardige foute inzendingen zijn: Kleppenslijpen, kleppenslijper, kleppendichter 
en klepgeleider.  
 
 
 
Nieuwe opgave: 
 
Zit er voor spek en bonen aan.   V..f.e w..l ..n d. w.g.n 
Snel het hoekje omgaan.    K.rt d..r d. b.cht 
Scherpe tijd in deze drukte.    Sp.ts..r 
Werkloze elektricien.     Sp.nn.ngz..k.r 
Met de snelheid van een verhuiswagen.  Sl.kk.ng.ng 
 
 
  Je oplossing kun je sturen naar 
  luijtpostma@tiscali.nl 
  of naar het secretariaat. 
       

        Luijt 
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In een reflex rem ik natuurlijk met de rechtervoet en schakel van twee naar 
drie, terwijl ik het rempedaal omhoog wil duwen.  
Al slingerend en net niet vallend kan ik het oude mannetje op het nippertje 
ontwijken. Tijdens de uitleg had Tiziana ons vertelt dat je de handrem (rechts, 
trommelrem) zoveel mogelijk onaangeroerd moest laten, omdat deze nogal fel 
kunnen reageren (zeker met natheid) en dan de neiging hebben om de voor-
vork te doen laten uitbreken. Ook vertelde ze ons dat de claxon hier erg be-
langrijk was. Hier geen richtingaanwijzers, maar lichtsignalen van de koplamp 
en flink toeteren bij inhalen of voor onoverzienlijke bochten of bij overstekende 
mannetjes. Het toeteren had hier niet geholpen dus denk ik dat ik hier te ma-
ken had met een dove! Het is nog steeds prachtig weer als we besluiten om 
een eetstop te maken bij een hutje langs de kant van de weg. We kijken hier 
uit over een schitterend dal. Het begint wat bewolkt te worden. Binnen 10 mi-
nuten begint het te waaien en wordt de lucht loodgrijs. Een noodbui breekt los 
die voorlopig niet meer zal stoppen. Het zal tevens de eerste bui van velen zijn 
tijdens onze vakantie. 
Na de curry en de chai (lekkere Indiase thee met veel suiker, kruiden en melk) 
moeten we weer verder en de regen komt nog steeds met bakken naar bene-
den zetten. We vervolgen onze weg richting Narkanda. Mijn motorpak is na 12 
jaar niet meer echt waterdicht en na 20 minuten voel ik mijn t-shirt nat worden 
en daarna mijn kruis. Ook mijn werkschoenen lopen vol. Dit zal nog menig 
keer gebeuren. Onderweg raken we ineens de rest kwijt. We rijden met zes 
man richting Narkanda. Dan worden we ineens ingehaald door Kees. Kees zou 
steeds als laatste man rijden, net voor de auto met de monteurs en de baga-
ge. We stoppen en krijgen te horen dat Paul een ongeluk heeft gehad en fron-
taal op een jeep geklapt is. Het blijkt verder goed met Paul te gaan, alleen de 
hele voortrein van zijn motor staat krom.  

 
De monteurs wa-
ren direct begon-
nen met repareren. 
Na twee uur ko-
men ze eindelijk bij 
het hotel aan. De 
eerste zieken die-
nen zich ook aan. 
 
Wordt vervolgd. 
 
 

 Jos 
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druk hem naar beneden. Nu kan alles weer in elkaar gezet worden. Tijdens het 
in elkaar zetten zal de ingesloten lucht als het goed is vanzelf ontsnappen. Dit 
kan versneld worden door de zuiger RUSTIG in de demper te duwen zodat de 
lucht kan ontsnappen. Draai de schroefdop weer vast met het hulpstuk.  
Nu kan de veer weer gemonteerd worden en als laatste de twee halvemaan-
vormige borgplaatjes. Deze klemmen de veer en stofkap op de zuigerstang 
vast. LET OP dat deze borgveren goed vast zitten want zij vangen al de kracht 
van de veer op. 

 
Binnen een half uurtje heb je zo weer een verse schokdemper en een duidelijk 
betere wegligging. 
 
Succes, 
 

       Benno 
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Wintertreffen Ardennen 
 
Het komt er weer aan. Ook in 2007 moet je het derde weekeinde van Januari 
alvast maar in je agenda blokkeren want dan is het weer zover. Het wintertref-
fen van de U.D.C.N. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer genieten van een 
mooi vriezend weekeinde met als het mag een beetje sneeuw. Na een paar 
sneeuwloze jaren die gelukkig ook modderloos waren is het nu weer wel eens 
tijd voor een lekker stukje sneeuw. Weliswaar hebben we de laatste jaren 
steeds mooiere toerritten door de omgeving kunnen maken dankzij de kunsten 
van lokale experts maar het blijft een wintertreffen waar mijns inziens sneeuw 
bijhoort. 
 
Lokatie is zoals vanouds bekend Camping de La Gileppe gelegen aan de Rue 
de La Gileppe in Jalhay. Voor de meeste doorgewinterde Wintertreffen-gangers 
inmiddels een plaats die bijna blindelings gevonden kan worden. Laten we 
hopen dat we behalve deze groep ook veel nieuwe treffengangers mogen ver-
welkomen. 
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Natuurlijk komt het gesprek op de zwakheden van de Ural en dus vraag ik naar 
die van de  
Enfields. Het blijkt dat met name de koppeling een zwak punt van de Enfields 
is en dat wij de startmotoren van deze ‘moderne’ Bullets niet te vaak mogen 
gebruiken en moeten ontzien voor eventuele noodgevallen. Als iedereen er is 
krijgen we uitleg. In de cockpit van de Enfields zit een voltmetertje. Het is zaak 
doormiddel van decompresseren de naald van het voltmetertje iets voorbij het 
midden te laten komen. De motor staat dan blijkbaar op het juiste moment en 
dan kun je de kickstarter een jetser geven. Ik kan niet wachten en het lukt mij 
de Bullet in een keer aan te trappen. Goh, wat staat zo’n fiets lekker roffelen. 
Het schakelpedaal zit bij een Enfield aan de rechterkant en schakelen gaat van 
boven naar beneden, dus een omhoog rest naar beneden. Alles dus precies 
omgekeerd dan wat je normaal gewend bent. En remmen moet je dus met je 
linkervoet. Daarnaast rijden ze in India ook nog eens aan de linkerkant van de 
weg. 
 
Ik rijd omhoog naar het Hotel waar Tiziana mij staat op te wachten. We rijden 
eerst een verkennings, gewennings rondje in de buurt van het hotel. Het is wat 
vreemd in het begin en de eerste kilometers ben je heel bewust aan het rijden. 
Je maakt gauw een fout omdat het motorhandelen behoorlijk is ingeslepen, 
desalniettemin gaat het mij goed af . Ik haal een aantal medereizigers op in 
het dalletje en we rijden weer door de straatjes rondom het hotel.  

 
Als iedereen wat rondjes gemaakt 
heeft gaan we echt van start.  
We moeten die dag Narkanda be-
reiken, een dorpje op 70 kilometer 
afstand. We rijden niet de stad in 
maar komen gelijk op rustige we-
gen terecht. De wegen zijn behoor-
lijk slecht; wat asfalt met veel ga-
ten afgewisseld met onverharde 
stukken. Hier en daar staan  auto-
wrakken langs de kant van de weg, 
geduldig wachtend op een oplap 
beurt. Alles wordt hier gerepa-
reerd!  
Het is prachtig weer en de weg 
slingerd door een mooi heuvelland-
schap. Plotseling ineens een dorpje 
en ik moet vol in de ankers voor 
een overstekende Indiër.  
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De volgende ochtend lopen we met onze bagage richting het station. Het is nu 
minder druk op straat, maar hier en daar liggen mensen op de straat te slapen. 
De eerste drukte rondom ons ontstaat wanneer wij het station bereiken. Vanuit 
alle hoeken duiken er dragers op die onze bagage willen sjouwen. Tenslotte 
bereiken we het perron. We nemen plaats in een oude trein die ons noord-
waarts naar Kalka brengt. Het begint hier al een beetje heuvelachtig te wor-
den. In Kalka moeten wij overstappen in een boemel. Een pittoresk treintje dat 
door de heuvels omhoog klimt naar Shimla. Het schijnt een lijntje te zijn van 
wereldfaam en zelfs het programma ‘Rail away’ heeft hier opnames gemaakt. 
Ik geniet van de schitterende uitzichten die je hier in dit bosrijke heuvelland-
schap hebt. Elke bocht geeft weer een verrassing prijs. Na een dag treinen 
komen we aan in Shimla. Hier wachten ons de motoren, maar bij aankomst in 
het hotel is daar nog niets van te zien.  
 
Slecht geslapen die nacht en ik besluit vroeg uit de veren te komen. Ik loop 
even richting het stadje en koop wat water. Als ik terug loop naar het hotel zie 
ik onze motoren staan. In een dalletje naast het hotel staan ze te blinken in de 
zon. Ik loop er naartoe en maak ook gelijk kennis met de monteurs Bonnie en 
Prince en de chauffeur Russia die ons de komende drie weken zullen begelei-
den tijdens de reis. Ik begin gelijk over mijn Rus te praten.  
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Dus nog even samengevat: 
 
Locatie : 
Camping de La Gileppe 
Rue de La Gileppe 59 
Jalhay 
 
Telefoon:  
0032 87 64 7022 
WWW.LAGILEPPE.COM 
 
Datum:  
19,20 en 21 januari 2007 
 
Kosten ??   
Vorige keer was een tent 4 euro per nacht en 3 euro per persoon.  
 
Volgens de website kloppen deze prijzen nog wel dus we zullen het zien. Indi-
vidueel zelf af te rekenen met de campingbeheerder. UDCN regelt hiervoor 
niets. 
 
Eten en drinken zijn binnen in de bar verkrijgbaar. In het dorp (ca. 2 km) is 
een supermarkt en andere winkeltjes te vinden. Als je wilt overnachten op de 
slaapzaal of een caravan huren moet dit zelf even regelen en contact opnemen 
met de beheerder. Het is zeker mogelijk maar (nog) niet geregeld.  
 
Een beetje bikkel slaapt natuurlijk buiten in zijn tentje, met een extra slaapzak 
is het best uit te houden en het geeft een stukje extra inhoud aan zo’n week-
einde. 
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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 gele-

verd 
 

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

keert. 
 

Onderdelen voor zowel Ural als Dnepr uit voorraad lever-
baar 

Desgewenst gemonteerd. 
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Zij had inmiddels een aantal taxi’s geregeld om ons (elf man en één vrouw) 
naar ons hotel in de wijk Paharganj in Delhi te brengen. De spreekwoordelijke 
deken van de warmte was ons al op het vliegveld om de schouders gevallen. 
Onderweg kregen we ook nog een echte moessonbui op het dakje van onze 
Ambassador taxi. Hoe meer we het centrum van Delhi naderden, hoe groter de 
verkeersdrukte werd. Auto’s, grote Tata trucks, autoriksjahs (Tuk Tuks), brom-
mertjes en motoren vliegen hier ons om de oren. Er wordt flink getoeterd, op 
de straat lijkt elke voertuig en elk individu hier vogelvrij, maar ogenschijnlijk 
verloopt de chaos hier behoorlijk ordelijk. Als we Paharganj inrijden krijg ik een 
deja-vu. Nog nooit eerder geweest en toch het idee hebben dat je er al eens 
geweest bent. Je krijgt hier de indruk van het echte India. Mensen die door de 
straten krioelen, eten wordt hier op de stoeprand klaargemaakt, allerlei soor-
ten waar wordt hier verkocht en aangeprezen, koeien lopen her en der ver-
dwaasd voor zich uit te staren en dan bereiken wij ons hotel. Een soort van 
oase in de chaos, waar de scheidslijn tussen arm en rijk hier letterlijk de deur-
drempel van het hotel is. Eerst maar even wat bijpitten. ’s Avonds kopen we 
een helm met bijpassend vizier voor €12,- in een wijk waar alleen maar motor 
en brommer winkeltjes zijn. We eten onze eerste curry en laten ons het King-
fisher bier goed smaken. Vroeg naar bed want we moeten om 5 uur op het 
station staan. 
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Op een Enfield door de Himalaya   Door Jos Luyckx 
 
Tuuuuut – tuuuuut – tuuuuut… 
‘Hallo met Henk’.  
‘Hé hallo met Jos. Gefeliciteerd met je verjaardag Henk.’  
‘Dank je Jos. Zeg Jos wat ga jij volgend jaar doen in de zomervakantie?’ 
‘Dat weet ik nog niet Henk, ik ben net terug van vakantie, het is oktober en 
heb er nog niet over nagedacht.’ 
‘Wat dacht je van India?’ 
‘India, daar heb ik altijd al naar toe gewild.’ 
‘Wat dacht je van de Himalaya? 
‘Heel mooi Henk.’ 
‘Wat dacht je van India en de Himalaya op de motor? Over de hoogst met de 
motor begaanbare pas ter wereld.’ 
‘Dat lijkt mij schitterend Henk.’ 
‘Ik ben van plan om daar naar toe te gaan volgende zomer. Ga je mee?’ 
‘Klinkt veelbelovend, maar hoe dan?’ 
‘Kijk even op www.motortrails.nl en www.touratrek.nl .’ 
‘Is goed, prettige verjaardag nog.’ 
 
Zo kwam het eigenlijk dat ik deze zomervakantie op vakantie ben geweest 
naar India. Een kwartier later belde ik Henk enthousiast terug met de medede-
ling dat ik met hem meeging. We zouden drie weken op stap gaan in India met 
een Royal Enfield, waarbij wij door de ruwe Himalaya zouden trekken. Passen 
zouden gaan nemen die twee maal zo hoog zijn dan de Stelviopas in Italië. Een 
stuk van India ontdekken, waar ik altijd al naar toe wilde gaan. 

 
We schreven ons eind oktober in op de site 
van Motortrails en twee dagen later zat de 
reis vol. 
Nu was het afwachten tot eind juli. In mei 
werden de visa gehaald en eindelijk werd 
het dan 30 juli. Allereerst vlogen we met 
de KLM naar Heathrow. Hier moesten we 
overstappen op een vlucht van Air India 
naar Delhi. Op het vliegveld aangekomen 
(na een forse vertraging van een uur of vijf 
op Heathrow) stond onze reisbegeleidster 
Tiziana ons al op te wachten. Zij had de 
laatste vijf uur op het vliegveld van Delhi 
op ons staan wachten en ook zij kreeg van 
Air India net als wij geen enkele informatie 
over het vertraagde toestel.  
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De treffencoördinator  
     
 Op de  ALV tijdens het voorjaarstreffen dit jaar ben ik benoemd in een 
nieuwe bestuursfunctie, namelijk de functie treffencoördinator. 
 
Houd deze functie in dat ik voortaan de treffens ga organiseren? 
Nee, ik organiseer geen treffens, ik coördineer het organiseren van de tref-
fens. 
 
Wat houd dat nu in ? 
 
Ik ben in het bezit van alle gegevens die nodig zijn om een treffen te orga-
niseren en ik ben op de hoogte van wie wanneer waar welke treffens gaan 
organiseren. 
 
Heb jij vragen over de organisatie van een treffen dan kun je deze vragen 
stellen aan mij via evenementen@udcn.nl . 
  
Wil je zelf een treffen organiseren dan kan je dat bij mij aangeven.  
 
Vervolgens kan je een formulier ontvangen waarop alle zaken staan ver-
meld waar je rekening mee dient te houden bij de organisatie van een tref-
fen. Besluit je vervolgens om iets te organiseren dan zal er in overleg met 
het bestuur een datum op de clubagenda geprikt worden. 
 
Ga je vervolgens aan de slag met het organiseren dan houden we contact 
zodat ik het bestuur op de hoogte kan houden van de voortgang zaken. 
Mocht je vervolgens tegen problemen aanlopen dan zal ik trachten je met 
de juiste mensen in contact te brengen om ze op te lossen.  
 
Dus clubleden: Heb je zin om je mede clubleden kennis te laten maken met 
jouw stukje Nederland neem dan contact op met mij 
   
Groet, 
 

Ina 
Evenementen@udcn.nl 
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Nieuwe Adverteerder  
 
 
Vanad nu zal in de Twin ook een van onze Duitse buren gaan adverteren. Voor 
veel mensen al een bekende naam en nu ook een UDCN-adverteerder.  
    Ural Team Oberhausen.  
Welkom bij de club zullen we maar zeggen.  
 
Een korte routebeschrijving: 
 
• U vindt ons vlak over de Duitse grens. 
• U gaat via de A12 bij Arnhem de grens over. 
• In Duitsland eerst autobaan 3 en vervolgens autobaan 516 volgen. 
• U neemt de afslag Oberhausen Eisenheim. 
• Onderaan de afslag bij de verkeerslichten links. 
• Daarna de eerste rechts. 
• Na 75 meter zitten wij aan de rechter kant 
 
 Tot ziens 
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• Aankomst vrijdag van af 11.00 uur. 
• Drankjes en versnaperingen zelf meenemen, of inslaan in Huizen /

Blaricum. 
• Zaterdag- en zondagochtend is er een ontbijt en zaterdagmiddag is er 

een maaltijd. 
• Zaterdag een toertocht door de omgeving, met een bezoek aan de een 

of andere bezienswaardigheid.  
• Zondag, na het ontbijt is het inpakken en uitzwaaien. 
 
Kosten: 
 
De kosten zijn nog niet exact bekend, maar vorig jaar bedroegen die zo’n   
€ 28,00 per persoon. Houd dat maar als richtlijn aan. Om logistieke redenen 
wel graag ruim van te voren aanmelden! Wil je alleen aan de toertocht mee-
doen of kom je slechts voor een dagdeel, dan kan dat natuurlijk, maar we 
brengen daar wel een evenredig deel van de kosten voor in rekening. Je kunt 
je voor deelname aanmelden bij Luijt Postma. 
 
Tel: 035-5261544 of e-mail: luijt.postma@gmail.com 

        Luijt 
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Wintertreffen voor “watjes” 2007 
 
Hallo allemaal! 
 
Het wintertreffen (alleen voor watjes!) was vorig jaar een groot succes. Dus 
dat is een goede reden om weer (voor de vierde keer alweer) een winter 
treffen in eigen land te organiseren. Hoewel dit treffen bedoeld is voor de wat 
minder winterharde figuren, hopen we toch stiekem op een flink pak sneeuw. 
 
Plaats van handeling: 
Camping “De Woensberg”  
Woensbergweg 5 in Huizen. 
 
Op het terrein staan 7 slaaphutten, waarin totaal 56 personen onderdak kun-
nen vinden.  Er is een “clubhuis” met keuken en een plek voor een kampvuur-
tje. Verder zijn er douches en goede (pas nieuwe) sanitaire voorzieningen. 
Voor dit treffen huren wij het hele terrein, inclusief de bijbehorende faciliteiten 
en catering. Dus ook al slaap je in een camper of regel je zelf je eten, de prijs 
van deelname blijft voor iedereen gelijk.  
 
Huisregels:  
(misschien overbodig te vermelden, maar toch….) 
 
• rustig rijden op het terrein en alleen rijden als daar noodzaak toe is. 
• bospaden zijn verboden gebied voor motorvoertuigen. 
• huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd. 
• geen mechanische muziek op het terrein. 
• kampvuur alleen op de stookplaats. 
• voor de achterblijvers, het telefoonnummer van de camping is:  
 
    035-5382481 
 
Voor het overige is het treffen-en toerritprotocol van toepassing. 
 
Programma: 
Het programma voor dit weekend ziet er als volgt uit: 
Het treffen vindt plaats op 23, 24 en 25 februari 2007. 
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Verkauf – Service – Ersatzteile

Ihr Spezialist für:

URAL Gespanne und Motorräder

Chang Jiang Gespanne u. Solomotorräder

Wir bieten:   Reparaturen – Zubehör – Ersatzteile

Für fast alle russischen Motorräder

Täglichen UPS – Versand 

Fuldastr. 4

D-046117 Oberhausen

Tel: 0208/662822

Fax:0208/633755

Home: www.ural-team.de

E-mail: info@ural-team.de 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11:00-19:00 Sa. 11:00-14:00
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CLUBWINKEL     
Mail clubwinkel@udcn.nl     
Telefoon 06-10220189     
Giro 5066947 tnv Ural Dnepr Club Nederland IJsselmuiden 
Geef om vergissingen te voorkomen het best. nr op. Bij twijfel ff bellen of mailen. 
Na betaling volgt de verzending. 
        
best.nr omschrijving lid geen lid 
Truien en T-shirts     
2001 Grijs UDCN-logo* € 16,40 € 20,50 
2002 Zwart URAL/DNEPR motor* € 16,40 € 20,50 
2003 rood udcn logo* € 9,20 € 11,50 
2004 zwart udcn logo* € 9,20 € 11,50 
Diversen     
4001 UDCN badge, opnaai, rond € 6,00 € 7,50 
4002 Ural badge, opnaai, rond € 6,00 € 7,50 
4003 Dnepr badge, opnaai, rond € 6,00 € 7,50 
4004 Sticker zwart /geel clublogo Gratis bij bestelling 
4005 Sticker wit/ rood clublogo Gratis bij bestelling 
4006 K-750 badge € 6,00 € 7,50 
4007 Ural badge, Ural Motorcycles € 6,00 € 7,50 
4008 Aardewerken mok wit met jub.logo € 4,00 € 5,00 
4009 Linnen tas zwart met logo € 2,00 € 2,50 
4010 Dnepr Sleutelhanger € 3,20 € 4,00 
4011 Zakmes tevens vork en mes € 4,80 € 6,00 
4012 Oude Russian Twins € 1,00 € 1,25 
4013 pin Dnepr K750 klein € 3,40 € 4,25 
4014 pin Ural € 0,00 € 0,00 
4015 pin K-750 groot € 4,00 € 5,00 
4016 pin M-72 € 4,00 € 5,00 
4017 Pin, ster, hamer en sikkel € 3,60 € 4,50 
4018 Pin hamer en sikkel € 3,60 € 4,50 
4019 tankembleem Ural € 4,80 € 6,00 
4020 tankembleem Dnepr € 4,80 € 6,00 
4021 tankembleem K-750 € 4,80 € 6,00 
4022 Ussr vlag 20x30 € 4,80 € 6,00 
4023 Ussr vlag groot 100x150 € 10,00 € 12,50 
4024 Pet Dnepr € 10,00 € 12,50 
4025 Pet Ural € 10,00 € 12,50 
4026 Pet UDCN € 10,00 € 12,50 
  Handboeken     
3001 Ural M 72 Bouwtekeningen A3* € 12,50 € 15,00 
3002 Ural M72 onderdelen catalogus € 10,00 € 12,50 
3003 Ural M-72 Betriebsanleitung € 10,00 € 12,50 
3004 Ural M-72 Nederlands € 10,00 € 12,50 
3005 Ural onderdelencatalogus kopkleppers € 12,00 € 15,00 

Nummer 66, december 2006 Nummer 66, december 2006 Nummer 66, december 2006                      Ural Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club NederlandUral Dnepr Club Nederland      

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                        Pagina  Pagina  Pagina  252525

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

model) 
€ 10,00 € 12,50 

3026 Planeta/ jupiter III Maintenance + Operating In-
structions 

€ 10,00 € 12,50 

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

structions 
€ 10,00 € 12,50 

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


