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Van de voorzitter 
 
In het vorige voorwoord van maart 2008 schreef ik over het teruglopen van ons 
ledenbestand. Ondertussen zijn een aanzienlijk aantal leden die de contributie 
(nog) niet betaald hadden toch weer ingeschreven en dus weer lid van de UDCN. 
Daarnaast zijn er ook weer een leuk aantal nieuwe leden bijgekomen (Hartelijk 
welkom). Onze zeer gewaardeerde redactiebestuurders hebben een drukker ge-
vonden die ons blad (De Twin) voor minder kosten kan drukken. Conclusie is dat 
we er financieel zeer gezond voor staan. 
 
In de ALV (voorjaarstreffen) hebben we het gehad over het treffen coördinator-
schap, er was door het overlijden van Ina een vacature ontstaan. Er was één lid 
(Roel de Glopper) wat geïnteresseerd was in deze bestuursfunctie, verkiezingen 
waren dus niet nodig. Wel gaven alle aanwezigen aan achter de benoeming van 
Roel te staan. Ik kan Roel dan ook van harte welkom heten in het bestuur. 
Tot de benoeming van Roel heeft Eugène Kuijvenhoven deze functie waargeno-
men, de manier waarop en de omstandigheden waarin hij de treffens gecoördi-
neerd heeft dwingen respect af en ik wil Eugene dan ook hartelijk bedanken voor 
het goede werk. 
 
Helaas kon ik slechts alleen de zaterdag aanwezig zijn tijdens het voorjaarstreffen 
in Zeeland (zo heet het dorpje in Brabant). De sfeer was prima en de omgeving 
(de Peel) was fantastisch. Het eten was prima geregeld. Kortom een geslaagd 
treffen. Roy, Jasper en Hansje bedankt!! 
 
Ik hoop velen van jullie te zien 
tijdens de treffens in Friesland 
en/of Dordrecht, maar in ieder 
geval een ieder veel motorplezier 
gewenst de komende zomer. 
 
 

Huib Stiegelis 
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Van de redactie  
 
De nieuwe Linda?  
De nieuwste Vogue?  
Of nog erger Catherine? 
Welk vrouwen blad is dit nu weer? 
 
Voor je ligt de nieuwste en waarschijnlijk dikste Russian Twin in de geschiedenis 
van de UDCN. De input vanuit de leden is nog nooit zo groot geweest. Dit keer 
maar liefst drie stukken over het voorjaarstreffen in het Brabantse Zeeland. Onze 
verzoeken zijn niet voor niets geweest, want het blijft tenslotte een blad voor en 
door jullie. 
 
Op aandringen van enige 'dames' binnen de club wordt deze uitgave extra aan-
dacht geschonken aan de achterkanten.  
Een Lady’s edition! 
 
Voor de dames onder ons, zap gelijk door naar bladzijde 40. Speciaal voor jullie 
een heel stuk over mannenbillen. (Met prijsvraag!) 
 
Verder veel treffen- en reisverslagen, technisch geneuzel en andere interessante 
stukjes voor ons Russenrijders. Gelukkig hebben jullie allemaal de schrijfpen ge-
vonden, laten we hopen dat jullie in staat 
blijven om hem te blijven gebruiken de 
komende jaren zodat wij altijd voldoende 
kopij hebben voor de Twin. 
 
Succes met het kijken en als je het echt 
even niet meer trekt kunnen wij je alleen 
maar aanraden om eens lekker in de ga-
rage te gaan zitten kijken naar de andere 
kant van de motor. Tot Friesland, 
 
 
 

 Jos en Benno 
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WORSTJES IN TOMATENSAUS MET WODKA 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
3 el zonnebloemolie 
8 kleine braadworstjes 
2 uien gesnipperd 
2 blikken tomaten, gehakt 
1 el tomatenpuree 
250 ml runderbouillon 
½ tl cayennepeper 
zout en peper naar smaak 
snufje suiker 
60 ml wodka 
2 el gehakte peterselie 
 
Bereiding 
Verhit de helft van de olie in een grote koekenpan en bak daarin de worstjes 
rondom bruin. Haal ze uit de pan. Verhit de resterende olie in een braadpan en 
fruit daarin de uien. Voeg de rest van de ingrediënten toe en laat 10 minuten 
sudderen. 
Doe de worstjes erbij en laat nog 30 minuten sudderen met het deksel op een 
kier. 
Serveer met aardappelpuree of roggebrood en een komkommersalade met 
zureroomdressing. 
 
 Eet smakelijk!  

     
   Clemy van der Steen 



Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008                                 Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                              Pagina  Pagina  Pagina  777
  

 

 

URAL Weekend      door: Jack Sturm 
 
Toch maar eens wat spontaan op papier zetten voor The Russian Twin betreffen-
de het voorjaarweekend in de Peel. Ook in het CMA clubblad zal deze poëzie ver-
schijnen. 
 
Even ter info een inleiding, want volgens mij ben ik de enige binnen de CMA die 
rijdt op een URAL met aanhanger die aan de rechter-zijkant gemonteerd zit. Van-
daar ben ik ook lid van de Ural/Dnepr club Nederland (http://www.udcn.nl).  Dit is 
een club met Russische motorfietsen zoals de Dnepr /Ural/Chang Jiang en Jupiter. 
Verder organiseren ze diverse weekend treffens en onderdelen beurzen voor de 
leden.  Het hemelvaart weekend is een voorjaarsweekend dit keer gepland in de 
omgeving van Zeeland/Gemert (NB). De weersvoorspelling voor het weekend is 
goed maar ik neem toch de fleece-deken maar weer mee.  
 
Maar voor dat je weer mee kan doen, moet het Russische brok techniek nog wel 
even worden nagelopen. Een nieuw seizoen om te starten, dus ‘grondig’ de boel 
nalopen. Aan de slag ermee. En ja hoor 2 spaken gebroken in het achterwiel. Ge-
lukkig wilde ik ook alle wiellagers vervangen door SKF zodat ik dit kon combine-
ren. Het achterwiel mee naar mijn werk, band eraf spaken erin band erop pompen 
maar en weer klaar. Viel weer mee gelukkig. Alle vloeistoffen vervangen van de 
motor/ versnellingsbak en het cardan. Ontstekingstijdstip nog even checken en 
carb’s afstelling controleren. Mmm pakking lek dus nog even bestellen via internet 
in Hamburg met wat ander klein spul. Heb ik niet op tijd maar we zullen wel zien 
onderweg. Dus al met al klaar voor de strijd. Je kan het maar weer geregeld heb-
ben zullen we maar zeggen. 
 
Vrijdag morgen (2 mei) 
nog even boodschappen 
doen en de boel opladen. 
Wel lekker zo’n bakkie 
daar ik nu veel meer 
(lees comfort) mee kan 
nemen dan dat ik op een 
solo weg ga.  
 
Voor de reis wil ik zoveel 
mogelijk de snelweg ver-
mijden en alles binnen-
door over provinciale 
wegen rijden.  
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Dit omdat de Russische techniek niet gemaakt is om met 110 km/h lange tijd te 
rijden. Nee je moet even een andere mindsetting tussen de oren creëren. Want de 
‘ik hou het heel’ top ligt rond de 85 km/h en dan kom je op plaats van bestem-
ming. Ook zie je weer hoe mooi Nederland is en kom je op plekken waar je an-
ders niet zou komen. En dat is ook weer de fun. Zo alles opgeladen en starten 
maar. Voor mij is dat vlotteren, voortrappen, contact aan, 1 of 2 trappen en 
………………….. hij doet het.  
 
Zoooo aantrappen met een kickstarter. Hebbie geen elektrieke starter dan? Neen 
helaas het blijft bij ouderwets aantrappen. Ook geen TommyTom maar ouderwets 
kaartlezen via de gemonteerde tanktas. Wordt al meer en meer een uitstervende 
vaardigheid. 
 
Vanuit Gouda wil ik richting Nieuwegein rijden. Daarna klein stukje snelweg, en ja 
hoor 12 km file. En daar sta je dan met het span. En zo kropen we iedere meter 
verder. Snel bij afslag Culemborg eraf. Verder over de provinciale weg die even-
wijdig aan de A15 loopt. Daarna bij Tiel afzakken naar het zuiden. Een paar rivie-
ren oversteken en natuurlijk de pont net zien wegvaren. Dan maar via de dijk 
kijken waar ik wel kan oversteken en gelukkig net op tijd onder een viaduct een 
half uur geschuild voor een hoosbui. Dit met een aantal andere Japanees motorrij-
ders en wielrenners. Geen regenpak pak meegenomen natuurlijk want het was 
ook zo’n mooi weer.  
 
Via de N329 en N265 voor Uden linksaf naar de plaats van bestemming camping  
’t Peelvenneke.  
 
Hieronder het program-
ma verzorgt door 2 lo-
kaal wonende braboos 
Roy en Jasper. 
 
Programma;  
 
Vrijdag: aankomst en 
gezellig samenzijn rond 
kampvuur. 
 
Zaterdag:  toerrit met 
evenementenbezoek 
(boerenbontmuseum), 
aansluitend Algemene 
LedenVergadering en 
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Bring Your Own BBQ, wij zorgen voor het vuur, brood en sauzen. zelf dien je je 
eigen vlees, vis of vleesvervanger te kopen vooraf in het dorp bv. Daarna de ge-
bruikelijke borrels bij het kampvuur.  
 
Zondag: kan iedereen weer rustig richting huis gaan tuffen.  
 
Zo bij aankomst tent opzetten en inrichten daarna even handen schudden en 
praatje maken. Even motor checken of alles en nog op een aan zit na vertrek uit 
Gouda want op de zaterdag staat ook een tourrit van ongeveer 85 km op het me-
nu met daarbij een aantal onverharde gedeeltes. Zo het is al behoorlijk druk als ik 
aan kom rond 14.30. Maar nog genoeg plaats. Tussen de buien de tent opgezet 
en ondertussen schuilen onder de 2 meter brede visparaplu van Benno. Goed ge-
regeld die ufo op een stokkie.  
 
Lekker bij praten na een hapje eten, kampvuur en natuurlijk een muzikale omlijs-
ting met een trekzak met in de hoofdrollen Luit en Nicolai. Verder had Jeroen een 
houten vat met speciaal gebrouwen bier bij zich.  Deze ton mocht niet op het vuur 
daar hij dan de borg kwijt was van een paar euries. Maar natuurlijk waren ook de 
andere dranklaven aanwezig. 
 
Verder waren er natuurlijk weer de nodige technische problemen. 
Voordat het donker werd moest natuurlijk wel een versnellingsbak van een Dnepr 
nog worden losgetrokken want deze had het begeven. Nietwaar Gerrit. Maar het 
euvel was ook snel gevonden in de vorm van tandwielen die een paar tanden mis-
ten. Gelukkig was er ook weer een andere versnellingsbak via via op komst. Want 
de tourrit kan en mag je tenslotte niet missen.  
En nog zo’n ander hoogstaand sleutel moment was van Art met zijn woestijnkleu-
rige dnepr. De lijst is te lang om te vermelden wat er gedaan moest worden, maar 
gelukkig wist onze Ruud hier weer raad mee en werd ook dit varkentje (Dnepr) 
weer gewassen. Maar ook Jasper kwam aan de beurt met zijn Ural, Robert met 
zijn Dnepr en een klevend startrelais van Ed zijn BMW moest ook nog even gefikst 
worden op de brandplaat. En wie o wie kwam er dan weer. Tuuut tuuut de groet-
jes van Ruud.   
 
Echt een compliment daar dat hij bijna alle mankementen op en tijdens het tref-
fen weet op te lossen. Dat mag ook wel eens geschreven worden.  
 
Op zaterdag in het boerenbond museum een rondleiding over een boerenerf, 
maar daar heb ik niet alles van meegekregen daar in onze groep een saaie ex-
boekhouder zat die niet al te sprankelend kon uitleggen. Dan maar lekker even op 
een bankje zitten in de zon. Oh oh niet in slaap vallen want dit zit toch wel heel 
lekker. Tijdens de rit ook verschillende keren gestopt voor wat aanpassingen aan 
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de motoren. Maar alles kon al dan niet met rook verder rijden. Ook Art en Harry. 
Kuch, Kuch. Ook een tussenstop zat erin op het marktplein bij de grote kerk om 
even te snacken voor een vette bek. 
 
Op het einde nog even een inkoop invasie gepleegd bij een bekende supermarkt 
in het centrum van het plaatsje Zeeland. Dit voor de echte Bring Your Own BBQ.  
Even lekker chillen en daarna DE ALV die in een half uur doorgenomen werd. Daar 
zat gelukkig de snelheid in of waren wij te moe van de rit ,dat we de inwendige 
mens wilden versterken. Maar goed BBQ aan, salades en sauzen op tafel en smul-
len maar. En dat werd er ook gedaan want alles was volgens mij opperdepop. 
Daarna natuurlijk weer het kampvuur en lekker in de stoel warm worden en lekker 
beppen. Maar wie was het die om 03.00 uur een vuurwerkbom liet afgaan ??? Dit 
was natuurlijk de vraag die iedereen de volgende morgen bezig hield in het clubje 
van luit en zijn kornuiten. Ook Cor kreeg nog even in deze vroege morgen eerst 
uitleg hoe hij de benzinebrander moest bedienen. En dat is wel leuk om te horen 
als je in je tent ligt en je hoort al dat commentaar. Want de eieren met spek 
moesten natuurlijk in het pannetje op de brander.  
 
Nadat verder iedereen wakker was geworden en gegeten had, waren sommige al 
klaar met het opbreken en inpakken. Tijd om te gaan vertrekken. Inmiddels had ik 
mijn rus ook weer opgetuigd en nog even de organisatoren bedankt voor het ge-
weldige weekend konden we de reis naar huis aanvangen. 
Onderweg geen problemen gehad en moe maar voldaan s’-avonds weer een BBQ 
gehad voor de verandering. Verder wil ik ook van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om een andere festiviteit te promoten. 
Want zoals veel van jullie weten ben ik lid van de Christian Motorcyclists Associati-
on Nederland, kortweg CMA (http://www.cma-nl.org). Dit jaar bestaat deze club 
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10 jaar in Nederland. Dit wordt als een EMC treffen gevierd in Sevenum. Voel je 
vrij als je langs wilt komen voor het hele weekend of alleen voor een dag.  
Zie verdere gegevens  hieronder. 
 
Het EMC (European Motorcyclists for Christ) wordt jaarlijks door een van de Chris-
telijke motorclubs ergens in Europa georganiseerd. Het treffen is open voor alle 
motorrijders en hun passagiers.      
 
Datum: 30 juli t/m 3 augustus 2008  
Aktiviteiten:  Bikers ontmoeten een grote diversiteit aan Bikers, Bikerchurch,  
  Live Muziek      
Faciliteiten:  Camping, eten en drinken, diverse stands, ToerTocht(en);  
  keuze uit 120 of 240 km en Silly Games 
Locatie:   Sevenum   (Limburg)    
  Manege "den Umswing"    
  Schorfvenweg 1    
  Kronenberg (Sevenum)      
Route:  snelweg A67 Venlo - Eindhoven;   Afrit 38;   N277   
  (MiddenPeelWeg); richting America / Ysselsteyn.   na 4 km: Rechts 
  Richting Kronenberg   na 200 m: eerste Rechts   ennuh: er zullen 
  verder vast wel bordjes staan...:-))       
Gasten EMC:  op woensdagavond (30/7) reeds welkom en kunnen blijven t/m 
  maandag (4/8)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb het goed naar mijn zin gehad en volgens mij was ik niet de enige, dus sluit 
ik af met tot de volgende keer en probeer alles heel te houden, 

 

Jack Sturm, Gouda 
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Oliepompen of verzuipen   door :  Benno van Ham 
 
Ik wilde dit keer eens een sprookje vertellen van de Dnepr die dacht dat hij kon 
vliegen. Om al dat vliegen mogelijk te maken had hij hard gespaard en was hij 
volledig afgetrimd. Elk onsje onnodig staal was van hem afgeroest en behalve de 
berijder was alles light geworden. Toen besloot het baasje om eens een keer ei-
genwijs te zijn en de geluidjes van zijn Dnepr te negeren. Voor straf deed Dne-
prtje toen boem en uit was het met het sprookje. Achteraf bleek dat tijdens en 
net na deze exercitie de oliepomp eruit was gaan zien als de inhoud van de ge-
middelde autosloperij. Hiermee begint eigenlijk het echte werk en verhaal betref-
fende deze oliepompen. 
 
Oliepompen blijven altijd een beetje mysterieuze apparaten. Onze motoren heb-
ben bijna allemaal een oliepomp maar veel meer weten we er eigenlijk niet vanaf 
terwijl ze toch essentieel zijn voor het goed functioneren van ons Russisch ijzer. Ik 
vergelijk het altijd maar met je hart. zolang alles goed klopt merk je er niets van 
maar o wee als het gaat stuiptrekken of stoppen, dan is er iets serieus mis. Afhan-
kelijk van het type Rus hebben we bij de viertakten een tweetal modellen olie-
pompen in gebruik. Ural's en zijkleppers gebruiken een kleine verdringerpomp 
onderin het blok, deze wordt aangedreven vanaf de nokkenas via een vernuftig 
tandwiel en stangenstelsel. Deze blokken zijn allemaal gekogellagerd op de drijf-
stanglagers en hebben wel olie nodig maar niet superveel of met veel druk. Bij de 
echte 'krachtpatsers' onder de Russen, de Dnepr's, is dat een ander verhaal. Deze 
blokken hebben glijlagers en daarvan berust de goede werking voor een groot 
deel op de aanwezigheid van een goede oliefilm tussen de lagervlakken. Deze film 
wordt opgebouwd met oliedruk van een oliepomp aan de voorkant van het blok, 
aangedreven door de krukas. Dnepr pompen hebben een grotere opbrengst dan 
Ural pompen en die hebben ze hard nodig ook. 
 
Nadat vorig jaar in Zeeland mijn blok het had opgegeven (weliswaar niet door 
olietekort maar een gebroken pistonpen) was ik dit keer van plan om eens wat 
anders te proberen. Om te proberen de oliehuishouding beter te krijgen zijn door 
Mark wat strategische gaatjes bijgeboord in de drijfstangen, is het draaiend ge-
deelte in balans gebracht, en zijn wat oliegaatjes bijgeboord in het blok die ervoor 
moeten zorgen dat de olie beter rondkomt, nou dat doet hij. Overal in het blok 
ruim voldoende olie maar ja, daardoor wordt wel een groter beroep gedaan aan 
de pomp. De pomp kan nu eenmaal maar een maximale hoeveelheid olie rond-
pompen en meer gaatjes in de oliehuishouding betekenen ook minder druk.  
 
Mark vertelde me al tijdens het werken aan de krukas dat mijn krukas niet de 
meest nette was, er zit een kleine pit in ter hoogte van de labyrintafdichting aan 
de voorkant die ook al voor drukverlies zorgt. Het viel me op dat bij warme motor 
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en stationair draaien het olielampje wel 
eens wilde gaan knipperen. De oliepomp 
die ik in het blok had gezet had 'ervaring' 
zoals dat heet en was niet honderd procent 
netjes maar het was de enige die ik op dat 
moment had liggen. 
 
Om in ieder geval zeker te weten wat er 
aan de hand is heb ik daartoe een oliedruk-
meter op het blok gemonteerd die ik nog 
had liggen. Equus en VDO hebben dit soort 
meters (electronisch) al vanaf ong. 30 euro 
op de plank liggen, meestal voorzien van 
een sensor met 1/8-27 NPTF schroefdraad. 
Wat ik gedaan heb is op de plaats van de 
normale oliedruksensor die dneprs hebben 
een verloopje gemaakt van de standaard 
draad 1/4-16 NPTF naar de 1/8-27 NPTF 
van de sensor. zelf kan ik dat natuurlijk niet maar Autosport Biesheuvel in Nieu-
wendijk waren zonder probleem in staat om me (uiteindelijk zelfs voor niets) te 
helpen ermee.  
 
Andere optie is natuurlijk een betrouwbare manometer met slang, heb ik zelf ook 
gedaan. Voor ons doel zeker zo betrouwbaar 
en als er de buurt een bedrijfswagenwerk-
plaats zit kunnen ze daar alles voor je rege-
len. Kosten zijn ongeveer gelijk. 
 
Met de oliedrukmeter aangesloten bleek ik 
gemiddeld tijdens het rijden ongeveer 2 bar 
met warme motor aan druk te hebben, stati-
onair rond de 0,5 bar. Net genoeg maar het 
hield niet over.  
 
Net voor het watjestreffen begon het onheil 
weer. Olga had tijdens een proefritje ineens 
helemaal geen zin meer om druk op te bou-
wen. Van 2 bar liep de druk af naar 1,5 bar 
toen 1 bar en je raadt het al, naar niets. Om 
onheil te voorkomen maar gestopt met door-
rijden en uiteindelijk maar met Helga, het 
Duitse gevaar gegaan.  
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Nu hier dan het verhaal van het wisselen van een oliepomp. Hoe moet je het doen 
en hoe moeilijk is het ?? 
 
Om met het laatste te beginnen, het is zeker niet moeilijk. Geen rare timingen 
waar je rekening mee hoeft te houden en ook geen heel precies werk. hoe gaan 
we te werk: 
 
Als het goed is kan het blok gewoon blijven hangen in het frame bij deze acties. 
 
Om te beginnen tappen we de motorolie af. 
Met de olie afgetapt kun je het carter onder 
de motor verwijderen door de 10 boutjes los 
te draaien. Let op de borgplaatjes die er als 
het goed is nog tussen zitten. Na het carter 
verwijderd te hebben kijk je tegen een vuil-
zeef aan.  
 
Deze kun je verwijderen en dan kijk je recht 
tegen de aanzuigbuis van de pomp aan. 
Aan de voorkant van het blok verwijder je het 
deksel van de ontsteking. Nu het deksel weg 
is kun je de ontsteking zelf demonteren. On-
der het stofdeksel zit de ontstekingsnok en 
centrifugaalvervroeger met een boutje vast 
op de nokkenas.  
 
Let op, niet te veel kracht hierop zetten want 
je zult niet de eerste zijn die wat afbreekt. als 
de vervroeger gedemonteerd is kan het ont-
stekingshuis worden verwijderd met de twee 
schroeven en de bout. Nu kan het voordeksel 
van het blok worden verwijderd door het los-
maken van de 10 bouten aan de voorkant. Let 
hier ook op, meerdere lengtes worden hier 
gebruikt dus steek de bouten in een stuk kar-
ton zodat je nog weet wat waar zat. Als het 
deksel los is kun je het verwijderen door naar 
voren te trekken. Er kan nog een straal olie 
uitkomen dus zet er voor de zekerheid een 
bakje onder. 
 
Bij het naar voren trekken hoor je waarschijn-
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lijk een rammelend geluid, dat is de  
carterontluchting die uit het deksel valt. Geen 
probleem, die schijf plakken we straks wel weer 
terug. 
 
Als het voordeksel verwijderd is zie je de distri-
butietrein voor je. Onderaan zit het tandwiel wat 
voor ons belangrijk is, de oliepompaandrijving. 
Als je toch bezig bent is dit meteen een mooi 
moment om het centrifugaalfilter te reinigen op 
de krukas. Dit filter moet toch verwijderd wor-
den voordat de oliepompaandrijving los kan. 
Centrale moer op het filter lossen (borgplaatje 
wegtikken) en daarna alles rustig uit elkaar ha-
len. Bij het verwijderen van het deksel zal hieruit 
nog wat olie stromen. In het filter bouwt zich 
vuil, gruis en slijpsel op in de vorm van een 
vastgekoekte laag in het filter. Voorzichtig eruit 

krabben en goed schoonmaken volstaat.  
 
De centrale moer op het oliepomptand-
wiel lossen na de splitpen te verwijde-
ren, nu kan het tandwiel van de olie-
pomp afgetrokken worden, let op de 
spie in de as, die kan loskomen en op 
de grond kwijtraken. Nu kunnen de vier 
boutjes verwijderd worden en ligt de 
oliepomp los in het blok. Langs onder 
kan de pomp worden verwijderd uit het 
carter. Dit gaat het gemakkelijkste met 
een truucje. Houd het asje aan de voor-
kant van het blok vast en trek aan de 
achterkant de pomp weg.  
 
De pomp zonder het aandrijftandwiel 
komt dan los en kan met een beetje 
kantelen uit het blok gehaald worden. 
Hierna kan de aandrijfas met tandwiel 
eruit gedrukt worden en ook langs on-
deren verwijderd. Bij het terugzetten dit 
in omgekeerde volgorde uitvoeren. 
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Uit elkaar halen van de 
pomp is eenvoudig. Je kunt 
het deksel er nl. zo vanaf 
pakken waarna je op de 
tandwielen kijkt die de 
pomp vormen.  
Alles hierbinnen moet er 
schoon uitzien en geen ra-
fels, schuurranden of zicht-
bare slijtage hebben. Even-
tueel kan het deksel worden 
opgeschuurd om het weer 
mooi vlak te maken als er 
loopsporen zijn.  
 
Aan de aanzuigzijde zit een 
met een pen afgesloten gat. 
Als je de pen verwijderd 
komt er een veer vrij die 
een kogel op de overdrukklep drukt.  
 
Controleer of de kogel nog mooi rond is en de zitting onderin de pomp ook. Vol-
gens de handleiding kan met een boor 10 mm de zitting worden opgeschoond 
door deze met de hand rustig door het gat te draaien. Daarna een nieuwe 10 mm 
stalen kogel in de zitting leggen en met een hamer en stempel op de zitting 
'inslaan'. Bij het weer monteren van de veer kan deze eventueel van wat meer 
voorspanning worden voorzien door een klein moertje (M6) tussen de veer en de 
ring te stoppen voor je alles weer in elkaar klemt. Dit geeft een wat hogere druk 
waarbij de overloop begint te werken. In mijn geval is dit bij koude motor bijna 7 
bar in de winter, beetje hoog maar dat zakt bij opwarming al snel terug tot een 
gezondere 4 a 5 bar bij 80 km/uur. Stationais met warme motor heb ik een 2 bar 
druk. 
 
Bij het monteren van de pomp moet je er goed op letten dat je de pakking goed 
monteert, dat de pasvlakken schoon en glad zijn en dat de boutjes gelijkmatig 
worden aangedraaid. Nu kan alles weer opgebouwd worden.  
 
Bij het in elkaar zetten moet je even goed opletten bij de stalen carterontluch-
tings-schijf. Deze heeft een gat in de schijfrand en op de nokkenas zit een penne-
tje. Met een lik vet plak ik de ring meestal op het tandwiel voor ik het voordeksel 
terug monteer. Als de pen niet goed zit krijg je rare verschijnselen met drukvor-
ming in het blok en vreemde geluiden.  
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Het Voordeksel met een verse pakking monteren en de ontsteking weer terug 
plaatsen op de oude positie (natuurlijk had je die gemerkt vooraf).  
 
Nu kan het deksel dicht en beginnen we aan de onderkant. Vuilzeef terug plaatsen 
op de aanzuigbuis en met een verse carterpakking het carter weer onder bouwen. 
Motorblok vullen met olie, rustig even olie optrappen met contact uit en dan star-
ten. als het goed is gaat het olielampje nu uit en zie je druk opbouwen.  
 
Klaar is katinka. Ca. 2 uurtjes werk als er niet teveel tegen zit en voor iedereen 
met twee handjes goed uit te voeren. 
 
 
Groet, 
 

Benno 
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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. 



Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008                                 Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                              Pagina  Pagina  Pagina  191919
  

 

 

Koude Oorlog - terug in Huizen.     Door : Lars 
(Leugenachtig verhaal (verslag) van een outsider)  
  

Randfiguren in Almere Haven -= negeren het samenscholingsverbod en er straalt 
agressie en dreiging vanaf !  NB. Wijnflessen in de jassen ! -bah ! 
Gelukkig waren WIJ gekleed in propere MC kledij en een Stetson hoed en be-
schermden ons met het club-embleem.  
  
Het verhaal 
  
Het koude oorlog was even weer terug in Huizen, De Russen hadden het voor het 
zeggen, met maar liefst 16 tegen 1.  Die ene outsider was met een list naar de 
ontmoeting gelokt (met drank, muziek, eten en Tjolahopsa) tijdens bitter  
koude en heldere dagen in Huizen. 
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Het programma bestond uit vele zware beproevingen  
  
- Binnenkomst in losse modder, rondje rijden en de machine tonen zon-
der andere machines te raken en zonder jezelf voor joker te zetten. On-
duidelijke puntentelling (of niet vrijgegeven publikatie)  
  
De een na de ander kwam binnengescheurd als of ze 
Bonnie Clyde waren, maar dan vermomd als Noorman-
nen op stalen rossen. Bijna iedereen lukte het om niets 
te raken. Een enkeling ging direct bij het aanzien van de 
Amerikaanse vijand weer naar huis (om extra arsenaal te 
halen, zoals moonshine) Hierop werd de USA-
vertegenwoordiger (in Stetson hoed, Timberland schoei-
sel en verborgen mondharmonica) voorgesteld aan alle 
''Russen & Chinezen ". Omdat de man met stetson hoed 
een slecht geheugen heeft, kreeg iedereen de naam ROB, en er was niemand 
beledigd om een verkeerde toeroep. Later bleek dit een enorme succes tussen de 
Chinezen, die zich uitstekend vermaakten met elkaar Robb te roepen, opdragend 
elkaars beker te vullen -ongespecificeerde tsjai-zooi vloeistof. 
  
- Aanhoren van veelvuldig hart- en trommelvliesverscheurende tranen-
pers musiek. 
  
Ach wat een weemoedmuziek kennen de Rob-
Chinezen en Rob-Russen. Balalaijka, Slibovitcz en 
tranen(pers).  Mein heimats "schwartze augen, 
gehuld in een babi pangan saus". Ooh, wat een 
verrassing en wat een eer voor iemand die  
maar net komt kijken. Het kwam mij goed uit met 
de oorpluggen, eigenlijk bedoeld om de rotherrie 
van de uitlaat van de duivels zwarte Yankee grof-
smederij ros te verminderen, maar tegelijk klonk 
het zooooh moooooi zoet...... 
 
De Dag officier, voor alle orde gekleed in de dag-
officiers-muts, had al een traktatie op gang. Verse 
scholletjes, gebakken op een Optimus-kloon toe-
stel. Ik kreeg ook les in hoe de toestel werkt, iets 
wat ik alle 38 jaren nog niet wist over Optimus 
branders, en dat van een Koude Oorlogs-vijand in 
Dag-officiers-muts met commi-embleem (of was 
het een schol-bak-kampioen-trofee ?). Het koude 
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oorlogsijs begon al te smelten, daar bij de Optimus toestellen. Al gauw kwamen 
nieuwsgierigen handje schudden met de buitenstaander, twijfelend en met de 
hand heel ver uitgestrekt. Robb, zei de reus, hoi. Robb zei de andere kleine man 
met klompen en flessen in de andere hand. Een hondje kwam ook ruiken aan de 
buitenstaander, schichtig, klaar om te vluchten .. 
   
- Duurtesten van vuurvastheid, steeds dichter bij de vlammen, niet zon-
der gevaar voor gesmolten regenbroeken en verkoolde snor ! 
  
Na de overheerlijke scholletjes verzamelde de meute zich rond een, zo te zien in 
alle haast bij elkaar gezochte, hoop hout die "De helse Verbranding" leek voor te 
stellen. Van deuren tot airco-onderdelen, van overgebleven gymschoenen (gevaar 
milieuklasse 3) tot pallets gedrenkt in frituur olie, ijzerdraad tot aluminium vaten, 
alles ging in de hens. Zonder klaarblijkelijke volgorde werden voorwerpen zonder 
specificatie op het vuur gesmeten, - kennelijk een test voor de kleding van de 
Sovjet-Gorrilas !  Met gehavende snor smeerde ik 'm, -zou ik bij het ochtendlicht 
getreiterd worden met verkoolde snor ? Met al te goed gevulde schkwalpende 
buik zocht ik mijn weg naar de slaapzak, terwijl de Wargs en Oruk-Hai's onver-
stoorbaar doorging met rauwe schreeuwen, bloeddorstige grappen en stampend 
door het vuur - grotesk zo'n feest van absolute wilden, zonder leiding en niemand 
die ze durft aan te manen tot menselijk gedrag. 

 
Mijn nacht was vol onrust, ik durfde ook niet voor te stellen wat er allemaal ge-
beurde bij het kampvuur van de hel . Geluiden verscheurden mijn nachtrust en de 
dreigende sfeer kwam steeds dichter bij mij. Ik voelde mij als het meisje in de 
KING KONG film, strax zou ik opengescheurd, gegeten, verminkt worden en ver-
nederd. Van de ene nachtmerrie naar de andere, en alle soorten drank maakte 
het niet beter. 
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- Slopende betrouwbaarheidsritten 
  
Na het ontbijt (wat een hemelse luxe, gewekt worden met muziek en roep om 
gekookte ei) was de beurt aan de test met starten van de machines. Ha-Ha dacht 
ik, alle Russen en Chinezen verliezen het tegen die ene zwarte! maar uiteindelijk 
was het een BMW die aangetrokken moest worden. - Dit wordt een zware test 
dacht ik, ze zijn goed voorbereid. De stroperige 50-olie werd door Rob-Henk door-
gepompt en ook de zwarte MC werd gestart op eerste. 1-1  
   
De tocht ging over 1673 snelheidsdrempels, en beschreef en Crescent formatie, 
om een ieder uit z'n doen te halen. Alle zware zijspannen leken het wel fijn te 
vinden en ik vreesde het ergste. Waar zou de rit naar toe gaan en hoeveel ellende 
zoude we met knal-
lende hoofdpijn moe-
ten doorstaan ? Hoe 
lang moest ik nog 
volhouden tussen de 
ergste stank van fri-
tuurolie gestookte 
groene zijspannen ? 
   
Maar de mens lijdt 
het meest van lijden 
wat hij vreest. Al 
gauw waren wij uit 
de bossen van Oruk-
Hai en konden wij 
weer de zon zien. Via 
allerlei tuinpaden en 
straten kwamen wij 
naar de haven en de 
Reddingsmaatschap-
pij. Een interessant 
uitstapje en rust voor 
de zenuwen en een 
koude blaas. 
   
- Levensgevaarlijke snelheidstesten op het Ijselmeer in Rubberboten  
 
(was natuurlijk een verkapte smokkelroute van Scholletjes die niet via de veiling 
(quotum !!) verkocht kon worden). Ik durfde het niet aan! Zocht naar  
vluchtwegen, maar moest uiteindelijk toegeven dat ik het niet aankon! 2-0 voor 
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de Russen. 
Zonder hoofd-
deksel en met 
een minuscule 
drijfring gingen 
ze met z'n allen 
in een klein 
notendopje om 
te racen over 
de IJsselmeer 
doodsverach-
ting uitstra-
lend, hingen ze 
met de halve 
romp over de 
reling van de 
z.g. boot en 
lachten ze !!  
 
Ik kreeg weer rillingen over mijn rug van de ORKS !! terwijl de motoren en zij-
spannen onbewaakt achter waren gelaten. Alleen al de stank en gifsporen rond de 
afzichtelijke machines deed omstanders achteruitgaan, terwijl de Wargs zich amu-
seerden op de levensverachtende raketboot met spelletjes van de Satan! Zelfs 
hun vrouwen deden mee en genoten er zichtbaar van. 
   
De terugreis ging via een vergeven plaats met scholende randfiguren, met flessen 
in de mantelzakken - zie boven het bewijs ! Dezelfde schepselen (randfiguren) 
waren al eerder gesignaleerd bij een uitgifte van slijmerige voedselstukken, bij 
een slopperige caravan, met vrouwen met bloedige handen en krullige haren. De 
meute keek er niet van op en slurpte het ongespecificeerde gretig naar binnen. 
Mompelend en wijzend naar elkaar en passerende onschuldige voorbijgangers. 
   
Kursus vergiftiging , testen met verscheidene gif in oplossing ( allerlei 
flessen in omloop ) 
 
Wel terug in het kamp en gesterkt door elkaars nabijheid, werd er meteen begon-
nen aan de voorbereidingen van het feest van de avond. Enkele nieuwe gezichten 
waren er bij gekomen en ze noemden elkaar automatisch Rob. Het kampvuur 
werd nieuw leven ingeblazen en de dreiging ervan begon pas met het donker. 
Beesten die het meest op honden leken snuffelden rond in het donker, en je voel-
de het gevaar van rabies, warg-beet en alles wat voorkomt in het trojka lied 
(kinderen die opgeofferd werden en uit de trojka aan deze beesten in een wan-
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hoop daad gevoerd wer-
den). De angsten zaten er 
goed in toen het feest van 
de Orks en Oruk-Hai weer 
op volle toeren was. Weer 
flessen en eten, onbehoor-
lijke taal en onsmakelijke 
Duitse Witzen werden ver-
teld, tot genoegen van de 
feestenden. Met vette bek 
en zwaaiend met stukjes 
vlees en flessen, begon het 
genadeloze spel : wie kan 
de allerergste combinatie 
van dranken bedenken ?  
 
er was geen winnaar, alleen vermoeide trollen, die in de strijd om de nachttrofee 
strijdend in slaap waren gevallen. Gelukkig en vredig. 
  
Zij kenden al de laatste test ; 
  
- Overlevings test in huttenslapen na erwtensoep, roggebrood & bier 
zonder gasmasker 
  
Deze test kende geen winnaar. De deur moest 6 maal geopend worden voor 
lucht. Men had om beurten kennelijk  
afgesproken om onder excuus van; ik moet even plassen ' en daarmee te luchten, 
deze test als "te grim" te 
beoordelen. Mazzel voor 
mij. score 0-0 . 
   
Al met al een geweldige 
ervaring. Het ijs was gebro-
ken dankzij de dirigent en 
Luitenant ; Rob-Leut !  (of 
Rob-Luit) Chineze machi-
nes, z.g. Foei - chuk - hai , 
leerde ik - zijn erg goed-
koop. Als ze stuk gaan, 
vervang je gewoon de mo-
tor, koppeling en versnel-
lingsbak. Dat kost maar 
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900 euro opgestuurd ! Misschien is dat wel wat voor mijn motor, voor zijn 100 
jaars jubileum, misschien. 
   
Dus, Ik was ingewijd in alle geheimen (of althans enkele) van de Russische-
Chineze-Blij met weinig motoren, en de doodsverachtende waaghalzen die erop 
rijden. Weg slap lullen over werkende motoren, weg hoogstaande berekeningen  
over waarde stijging van de geïnvesteerde ping-ping, weg zuinig verdeelde wok-
maaltijd van de Vietnamezen, weg verkapte vriendelijke omhelzingen en beleefd-
heden, maar eenheid tussen de Gorilla's en nietsvrezers, dames met gulzige bees-
ten, schimmen in het donker, helse processen voor ingewijden en Mannen die zelf 
de afwas durven te doen. Allemaal Rob voor een en Een voor Robb. Jammer dat 
de weekend om was, ik had nieuwe vrienden en zij waren de vrees van die ene 
stok-oude zwarte motorfiets. 
  
O ja, een vriend van mij heeft een Russische zijspan te koop. Iemand interesse ? 
bel mij, 
 

 Lars, 0297-562318. 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
Deegwaren (Pelmeni i wareniki) 
 
Door de inval van de Tartaren in de dertiende eeuw en 
de daarop volgende eeuwenlange overheersing, kwa-
men de deegwaren in Rusland terecht. De bekendste 
en populairste deegwaren zijn de pelmeni, op ravioli 
lijkende deegrolletjes, die gevuld zijn met vlees, vis, 
paddestoelen  of groente.  
 
De naam pelmeni is ontleend aan het Siberische woord 
“pelnjan”dat”van deeg gemaakt oor” betekende. In de Oekraïense keuken worden 
pelmeni wareniki genoemd. Deze hebben meestal een zoete vulling van vruchten 
en zure room en kunnen als nagerecht gegeten worden.  
 
In Siberië en andere noordelijke streken van de v.m. Sovjet Unie was het de tradi-
tie om de pelmeni voor het koken in te vriezen. De pelmeni werden in grote hoe-
veelheden klaargemaakt, op met bloem bestoven planken gelegd en daarna bui-
ten in de vrieskou gezet. Wanneer ze helemaal bevroren waren, werden ze in 
linnen zakken gedaan en buiten bewaard. Zo had men de hele winter kant en 
klare pelmeni.  
 
Tegenwoordig zijn diepvries pelmeni te koop in de supermarkten. In grote steden 
als Moskou zijn talrijke zogenaamde pelmennaja’s, een soort cafetaria’s waar men 
even een bordje pelmeni kan eten. Een andere populaire deegwaar is de lapsja, 
een soort grove vermicelli, die in soep wordt gebruikt. 
 
In de volgende Twin zal Boris jullie een recept van Siberische Pelmeni voorschote-
len die in de smaak zal vallen. 
 

Priejatnawa apjetieva!  
(eet smakelijk) 
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Hoewel wereldwijd de tendens weer 
naar kleinere, lichtere motorfietsen 
schijnt te gaan, zijn er toch mensen die 
het allemaal niet groot genoeg kan zijn. 
Het zal wel een mannending wezen….. 
 
In Amerika heeft Greg Dunham 
(Stockton, Ca.) in zijn eigen werkplaats 
in drie jaar tijd voor een prijs van 
$300.000 een 3 ½ meter hoge 
‘motorfiets’ gebouwd.  
Ik zet dat tussen aanhalingstekens, om-
dat het apparaat bestuurd wordt in een 
kooi tussen de (nep) tankhelften, met 

een gewoon autostuur. Bovendien zijn 
er, behalve de hydraulisch wegklapbare 
parkeerwielen die je op de foto achter-
aan kunt zien, naast het achterwiel nog 
twee stabilisatie wielen gemonteerd. En 
een motorfiets met vier wielen heet bij 
mij géén motorfiets…. 
Het ding heeft een 8,2 liter motor die 
500 PK kan leveren. 
Waarom hij de ‘motor’ heeft gebouwd?  
”Omdat ze zeiden dat het niet kon!” 
Tom Wiberg,uit Zweden, was met 
$80.000 een stuk goedkoper uit toen hij 
‘Big Toe’ in zes jaar tijd bouwde. Ook 
hier extra zijwieltjes, maar deze wordt 

tenminste normaal bestuurd.  
5 meter lang, 2 ½ hoog en 1645 kg 
zwaar. De motor is een E-Jaguar  
SOHC 12-cilinder motor van 5.3-liter, die 

300PK produceert. Daarnaast heeft hij een 
500W CD-systeem ingebouwd. 
 
Ray Baumann uit Australië kwam met dit 
apparaat: the Australian Monster. 13 ton, 
9 meter lang, 3 hoog, een Detroit Diesl 
truck motor en wielen (twee!)van Caterpil-
lar. Maar soms hoeft het niet om de groot-
ste te gaan, de langste is ook goed! 
Oleg ‘Leshij’ Rogov uit Tver, bij Moskou 
bouwde de langste motorfiets ter wereld: 
er kunnen 16 mensen op! Hoe je de bocht 
omgaat, of een brug over? 
Al sinds zijn jeugd fan van motorfietsen, 
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kwam het idee plotseling bij hem op. 
Volgens zijn vrienden na het drinken 
van veel bier. Dan komen de beste 
invallen! Het ding is 9 meter 57 lang en 
haalde daarmee het Guinness Book of 
records. En het is nog een Ural ook! 

 
Helaas is Oleg in 2006 bij een motoron-
geluk omgekomen. En nee, niet met 
deze motor. 
Dat het ook allemaal anders kan laten 
twee broers, Tilo en Wilfried Nieber uit 
Zilly in de deelstaat Sachsen-Anhalt in 
het Duitse Harzgebied zien. Zij komen 
uit een familie die al generaties motor 
rijdt, en ze zijn danig met het motorvi-
rus besmet. Het begon allemaal met 
restaureren van oude motoren, vaak 
afkomstig uit de klassieke boeren-
schuur, hoewel die soms zelfs in Brazi-
lië stond. Die werden dan weer op 

shows tentoongesteld en zo begon het 
balletje te rollen. Toen zij eenmaal in 
de gelegenheid waren om zelf een 
pand aan te kopen, was de beer los.  
Als vingeroefening werd een Indian 
met zijspan op schaal nagebouwd als 
model voor de kleintjes en bleek sterk 
genoeg om ook nog drie aanhangers 
vol te kunnen trekken… 
Daarna was het een kleine stap om 
het grootste eigenbouw zijspan van 
Duitsland te bouwen: Big Mama! 
Voortbewogen door een 8 cilinder 4-
liter, 200PK sterke Tatramotor . De 
vering kwam uit een Trabant, de zij-
spanas uit een Wartburg en de ver-
snellingsbak uit een Opel van 1938! 
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Met alle activiteiten op motorshows en 
tentoonstellingen trokken zij veel be-
kijks en de regionale en nationale pers 
was een regelmatige gast in hun werk-
plaats.  
 
Achteraf gezien waren het, sinds de 
twee broers in 1980 begonnen met 
sleutelen aan een Simson SR2E, ge-
volgd door menige Oostblokmotor, 
allemaal vingeroefeningen voor het 

pronkstuk van de collectie: De Kolos 
van Zilly! 
Deze 4740 kilogram wegende motor 
haalt zijn vermogen uit een 38 liter V12 
1800 kg zware motor van een voorma-
lige Russische T-55 tank met 1000 PK. 
Het bouwen kostte met een wisselende 
bouwploeg van een man of 20 onge-
veer 500 uur en het ding is 2,60m 
breed inclusief span, 2,30m hoog en 
5,30m lang. 
 
Het zijspan is gebouwd van de omhul-
ling van een voormalige raket, en de 

motorkap van een Russische vrachtwa-
gen.  

Fijn detail is het aambeeld als orna-
ment op het span. De knipperlichten 
zijn gemaakt van mortiergranaten. 
 
De Kolos rijdt echt, al wordt het span 
apart gestuurd. Niet dat ze er officiëel 
mee de weg op kunnen, de TÜV heeft 
geen goedkeuring gegeven…. 

 
Wie wil kan zelf komen kijken in de 
Harzer Bike Schmiede, want elk jaar 
wordt er in het weekeinde na Pinkste-
ren een Oldtimer Familie Festival ge-
houden, dit jaar op 17 en 18 mei, (er 
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kan gekampeerd worden, aan-
melding gewenst rond het door 
henzelf gerestaureerde pand 
waar de Bike Schmiede is ge-
vestigd.  
 
Dat het de mannen ernst is 
blijkt uit het feit dat ze, voor de 
restauratie van hun pand, een 
kompleet honderden jaren oud 
Fachwerkhuis wat gesloopt zou 
worden hebben gedemonteerd, 
om aan de juiste bouwmateria-
len te komen….. 
 
Wil je meer weten, kijk op http://harzer-bike-schmiede.de/. 
Oja, en er is ook een DVD van het bouwen van De Kolos verkrijgbaar. 35 minuten 
lang, kost 10 EU, bestellen op: harzer-bike-schmiede@gmx.de.  
 
Een korte video waar je hem kunt zien rijden vind je op:  
http://www.myvideo.de/watch/2320620. 
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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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Moto-crypto 
 
Oplossing vorige opgave: 
1.profiel 2.lagers 3.stuur 4.swingarm 5.zijlijn 6.aanslepen 7.afsnijden 
8.treffen 9.schuine bak 10.scherm. 
 
Een fout antwoord was “afsteken” (jammer Karin). De goede oplossingen 
werden opgestuurd door: Nicolai en Clemy, Fam. Vredegoor en Peter en 
Siny Reuvers. De clubwinkel zal jullie binnenkort verrassen met een aar-
digheidje. 
 
Nieuwe opgave: 
1.De oorlog verheerlijken voor onderdak.  .a..e.e. 
2.Om een vistent mee vast te zetten.   .a.i..e. 
3.Onder de wagen van de groenteboer.  ..oe..oo..ie.e. 
4.Hier mee de hakken in het zand te zetten.  .e….oe.e. 
5.Zwemmen in de IJszee.     …o..e. 
6.Hij betaalt de pont naar Engeland.   .e..ie 
7.In de wolken om op te slapen.   .u….e. 
8.Kaarsen waar de vonken van af vliegen.  .ou..ie. 
9.Slim om achterstevoren naar de Peel te rijden, .ee. 
10.Hoofdpijn is niet voor de poes.   .a.e. 
 
Stuur je oplossing naar  
secretaris@udcn.nl 
Succes! 
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Agenda van de U.D.C.N. 2008 
 
20 juni - 22 juni 2008 
zomertreffen UDCN te Friesland. In de buurt van St. Jaco-
bieparochie zal het Zomertreffen plaatsvinden. Onder voor-
behoud op de vermeldde datums. Meer info In de Russian 
Twin. Adres: hovensterweg 2, 9079 PE Sint jacobie parochie. 
Opgeven bij : Jan Wassenaar jan.wassenaar@wxs.nl of  
  Cor Sterkenburg gsterkenburg@home.nl  
 
29 juni 2008 
Pallieter-run te Stuivezand. De Pallieter-run is een jaarlijks terugkerend evene-
ment dat georganiseerd wordt om gehandicapten uit de gemeente Zundert een 
onvergetelijke middag te bezorgen. Meer info bij: Carla Godrie, carla40@hetnet.nl 
 
30 juli - 3 augustus 2008  
EMC meeting (European Motorcyclists for Christ). Aktiviteiten: Bikers ontmoeten 
een grote diversiteit aan Bikers, Bikerchurch, Live Muziek .Locatie: Sevenum 
(Limburg) Manege "den Umswing" Schorfvenweg 1 Kronenberg (Sevenum)  
 
23 augustus 2008  
voor de 22e keer de Oldtimerdag Hattem (GLD). Jaren geleden begonnen als een 
gezelligheidsrit rit voor "oude motoren" met 15 deelnemers is het evenement nu 
uitgegroeid tot een oldtimerdag dat openstaat voor alle categoriën klassieke en 
veteraan voertuigen.  
 
29 augustus - 31 augustus 2008 
Engeland treffen van de verenigde Oostblok motorclubs in Engeland. Dit keer in 
Market Harborough, Leicestershire.  
 
6 september 2008 
Vlietlanderit 2008. Meer info in de Twin, Een fantastisch dagje uit voor de bewo-
ners van het gezinsvervangend tehuis Vlietlande in Voorschoten én voor de mo-
torrijders. Opgeven en info bij : Arthur Kouwenhoven, Klaverweide 278, 2272 CA  
Voorburg of Sandra Korpershoek.  
 
12 september - 14 september 2008 
Najaarstreffen in de buurt van Dordrecht waar onze voorzitter gaat bewijzen dat 
het gezegde "hoe dichter bij dordt hoe rotter het wordt" absoluut niet van toepas-
sing is op die omgeving. ook hier geldt meer info volgt later. 
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Sleuteldag UDCN  Door: Handje en Cat 
 
Hierbij een kort verslag van de sleuteldag door Handje en Catweazle. 
Ik was een beetje aan de late kant, zoals gewoonlijk, en had een verkeerd huis-
nummer opgeschreven. Gelukkig staat Handje waarschijnlijk bekend als de bonte 
hond, want toen ik zei dat ik bij iemand moest wezen met motoren wist men het 
gelijk !! Dus dat was snel gevonden, geloof dat ik gelijk met Marcus aankwam, en 
na, om een paar hopen roest te hebben gelopen, waren we in het heiligdom van 
Handje ! Menig Rus-rijder zou zich zo’n enorme hal met opslagzolder wensen. 
Over de draaibank, compressor, heftafel en overige utils maar te zwijgen. Na een 
broodnodig bakkie pleur te hebben gepakt en stiekem even in de pan te hebben 
gekeken, lekkuh snert !:-) Ondertussen waren de aanwezigen Ruud op de handen 
aan het kijken hoe hij een kop en cilinder demonteerde en de zuiger van ringen 
werd ontdaan. Hierna werd vervolgens alles opgemeten en gecontroleerd. Omdat 
ik me even bezig hield met een stukje Limburgse vlaai (door een van de cursisten 
gedoneerd) , is me ontgaan wat de conclusie was. Maar ongetwijfeld nog goed 
genoeg voor jarenlang rijplezier ! ;-) Na de lunch met broodjes en de snert hielp 
Ruud me met het uit elkaar halen van mijn M72 V-bak. Dat ging niet zonder slag 
of stoot en er moest zelfs een verfbrandertje aan te pas komen om de boel los te 
krijgen ! De boel zag er vanbinnen verrassend goed uit maar zoals verwacht wa-
ren de lagers naar z’n grootje. Ondertussen was Ruud alweer bezig met kleppen 
slijpen en later met een carburateur/afstellingprobleem van Derk Bos uit Delfzijl.  
 
Time flies when you’re havin’fun wat betekende dat ik een berg onderdelen mee 
terug moest 
nemen omdat ik 
op tijd thuis 
moest zijn. 
Maar wel met 
een belofte van 
Ruud dat als ik 
er niet uit kom 
of hulp nodig 
heb ik een gil 
moet geven. Dit 
was wel zo’n 
beetje mijn 
overzicht, en 
geef hierbij het 
stokje over aan 
Handje, na op-
gemerkt te heb-
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ben dat het een leuke informatieve dag was die beslist voor herhaling vatbaar is! 
 

Grtz Cat 
 
Cat,bedankt voor het stokje! 
 
Een sleuteldag…… voor menigeen lang geleden. Voor zover ik mij kan herinneren 
was de laatste bij GOSSIE in Zeeland. Destijds woonde ik nog in Wanneperveen, 
en was een ritje naar Zeeland mij veel te ver. Ik houd het forum van de UDCN 
regelmatig bij, en dan zie je toch steeds weer dat mensen met vragen blijven zit-
ten. Vragen die je op papier soms makkelijk kunt beantwoorden, maar met een 
praktijkvoorbeeld veel beter uit kunt leggen. Ik ben een beetje verslaafd aan het 
sleutelen, aan van alles en nog wat. Als een collega wat kapot heeft, krijg ik het 
meestal in mijn handen gedrukt. ”Hier,maak jij het maar effe met je gouden 
handjes”gaat het meestal. Zo kreeg ik de bijnaam”Handjesman”. Een aantal jaren 
geleden heb ik een Dnepr MT11 gekocht, omdat ik na de eerste aanblik van die 
fiets op slag verliefd was! Zoals iedereen wel weet:liefde maakt blind. Dus zat ik 
opgescheept met een Oostblok wrak…… Ik heb het hele ding uit elkaar getrokken, 
en met behulp van het UDCN forum (jullie dus!)en diverse internet sites leerde ik 
hoe een Dnepr in elkaar steekt. Heel eenvoudig, eigenlijk. Maar waarom zijn er 
dan zoveel problemen mee? Daar ben ik voor het grootste deel nu wel achter. 
 
Inmiddels woon ik alweer een jaar in Heerde, en heb ik een mooie sleutelruimte 
om me in uit te leven. En wat een verrassing was het dat de overbuurman Bertus 
op een , HOERA!!!!, 
Dnepr k750 bleek 
rond te ro(n)ken!  
 
Een beter raakvlak 
kun je je als rusrij-
der niet wensen, 
toch? 
Ondertussen werd 
de vraag om een 
sleuteldag weer 
gesteld op het fo-
rum. Ik besloot om 
mijn ruimte aan te 
bieden, en van het 
èèn kwam het an-
der. Ruud Korpers-
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hoek, de opper 
techneut van de 
UDCN, nam de or-
ganisatie verder op 
zich en zou zelf aan-
wezig zijn om tekst 
en uitleg te geven 
aan de belangstel-
lenden. 
Ik was zeer be-
nieuwd hoeveel 
aanmeldingen er 
zouden zijn,omdat ik 
maximaal 10 man 
kan bergen in de 
schuur. De k750 van 
Bertus was toe aan 
een revisie,dus dat 
zouden we dan mooi mee kunnen nemen op de sleuteldag. Om verrassingen te 
voorkomen, hebben we van tevoren even een cilinder eraf gepulkt om te kijken 
hoe het eruit zag. Dat bleek niet zo heel erg best te zijn! De zuigers hadden 
enorm veel speling(wat het hoge olieverbruik verklaarde)en de bigend lagers had-
den ook speling op de krukas. Zelfs het bronzen busje van de pistonpen viel zo uit 
de drijfstang. Onvoorstelbaar eigenlijk dat de motor toch behoorlijk mooi liep!!
(alleen, DIE LUCHT!) Nou ja, we zouden het oordeel van Ruud wel afwachten. 
 
Ik had zelf nog een Dnepr MT10 die nog nagekeken moest worden, dus de dag 
zou wel vol komen. Er kwamen in totaal 6 aanmeldingen en 1 afzegging, dus met 
Ruud,Bertus en ikzeidegek erbij kwam het totaal op 9 man. Perfekt! 
Bertus heeft een pan snert gekookt, en mijn allerliefste heeft een grote schaal 
broodjes gesmeerd. Nog een koffiezetter in de schuur en wat frisdrank erbij,en 
klaar is kees! Zo konden we voor een prijsje van 5 euro per persoon alle magen 
gevuld houden. En als klap op de vuurpijl nam Goof nog een lekkere appelvlaai 
mee! 
 
En zo is het gesleutel begonnen. Ruud heeft met allerlei voorbeelden laten zien 
waar de probleemplekken zitten, waar je op moet letten,maar vooral :hoe je het 
moet doen! Ruud is op het technische vlak een echte “fijnslijper”. Hij heeft ook de 
apparatuur om alles top op honderdsten van millimeters te kunnen opmeten. Ik-
zelf ben meer praktisch ingesteld, en heb me toegelegd op het zo lang mogelijk 
“aan de praat houden”van het spul. Maar ik heb Ruud natuurlijk niet voor niets de 
oppertechneut genoemd!Hij weet echt vreselijk veel van motoren. 
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Zo werd het een gezellige boel,en een flinke zooi in de schuur. Motor op de 
brug,cilinders op de bank,versnellingsbak op de bank,mensen rommelen op zol-
der,etc.etc. En op het laatst nog lekker naar buiten,motortje afstellen. 
 
Oh,ja!  Jammer genoeg werd de motor van Bertus klinisch dood verklaard……Er 
moet een nieuwe krukas in,en de cilinders gereviseerd. 
Gelukkig had hij de snert al van tevoren gemaakt! 
 
Er zijn op 1 dag heel veel vragen gesteld,en zo goed mogelijk beantwoord. Toch 
kun je lang niet alles behandelen. Navraag heeft geleerd dat iedereen het een 
zeer informatieve dag heeft gevonden(volgende week weer?,werd er zelfs geroe-
pen)en vooral heel gezellig. We mochten mensen uit heel Nederland verwelkomen 
in Heerde,van Delfzijl tot Roermond! De vraag of een sleuteldag wel zin heeft,lijkt 
mij hiermee ruimschoots beantwoord. 
 

Michel.(handje) 
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Beknopt verslag van de ALV d.d. 3 mei 2008 
Locatie camping ’t Peelvenneke in Zeeland (Brabant) 
 
Huib heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt Roy en Jasper voor het 
organiseren van het treffen op deze fraaie locatie. 
 
De secretaris deelt mee dat de ontvangen post, voor zover die voor de leden van 
belang was, in het clubblad of op het forum is meegedeeld. In het afgelopen club-
jaar hebben 28 personen hun lidmaatschap opgezegd of zijn dit kwijtgeraakt omdat 
ze het lidmaatschap niet hebben betaald. Momenteel heeft de UDCN 266 leden.  
 
De kascommissie heeft de jaarstukken over 2007 gecontroleerd en in orde bevon-
den en dechargeert het bestuur. De kascommissie voor 2008 wordt gevormd door: 
Edward K, Jack S en Karin de Z. 
 
Het clubblad wordt sinds enige tijd door een andere drukker gemaakt, wat de kos-
ten met ⅓ heeft verlaagd. Uit de enquête blijkt dat de leden tevreden zijn over de 
kwaliteit. De leden worden opgeroepen om actief te zijn in het aanleveren van ko-
pij. Het forum van de website wordt door zo’n 100 mensen geregeld bezocht. Op 
de enquête werd door 40 mensen gereageerd. De reacties zijn erg positief. Er zijn 
wensen voor meer sleuteldagen en eendaagse toerritten. Het is bij een aantal leden 
niet helemaal duidelijk wat de steunpunten doen. Op de website en het clubblad zal 
een stukje worden opgenomen wat de verschillende steunpunten voor de leden kan 
betekenen. Luc van V. biedt zich aan als steunpunt voor Dongen e.o. Zijn initiatief 
wordt door eenieder zeer gewaardeerd. 
 
De clubwinkel heeft zijn winkeldochters van de hand gedaan en beschikt over een 
geheel vernieuwde collectie. Gerrit B. streeft ernaar om de mobiele clubwinkel, 
zoveel als mogelijk naar treffens en andere activiteiten van de club mee te nemen. 
De webwinkel werkt nog niet naar tevredenheid, maar daar wordt aan gewerkt. 
 
Eugène van K. heeft het afgelopen jaar de functie van Treffencoördinator op zich 
genomen. Deze functie is momenteel vacant. Roel de G. heeft zich hiervoor ver-
kiesbaar gesteld. Hij wordt met algemene instemming gekozen en geïnstalleerd. 
Eugène wordt hartelijk bedankt voor zijn positieve inzet, in een voor hem moeilijke 
periode. 
 
Rob B. vraagt aandacht voor het Follow-up-systeem. Tijdens de toerrit was het 
blijkbaar toch niet voor iedereen duidelijk (ondanks de uitleg) en stond men soms 
op een (on) veilige of  onzichtbare plek. Benno zal een uitleg in het clubblad publi-
ceren. Clemy van der S. zal een stukje in De Twin over dit treffen schrijven.  
 
Zonder verdere vragen of opmerkingen wordt de bijeenkomst gesloten. 
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 Kontjes      Door : Karin de Zwart 
 
Waarom is mij niet helemaal duidelijk, maar Benno vroeg me een stukje te schrij-
ven bij de fotopuzzel die ik aan het maken was op het voorjaarstreffen in Zeeland 
en ook in Noord-Brabant (dat is op zich al een hele puzzel). Maar ondanks Benno 
ga ik er niet te veel woorden aan vuil maken. Het is namelijk heel simpel: zoek het 
juiste kontje bij het kontje. Zou niet weten wat ik daar nog aan toe moet voegen, 
behalve dan dat je bij insturing kans maakt op een exemplaar uit de nieuwe col-
lectie udcn-tangaslips of udcn-strings uit de winkel van Gerrit. Nou, niets wat je 
nu nog tegenhoudt… Meedoen! 
 
Eh… o ja… ik heb iets meer kontjes dan eh… kontjes. Maar ik weet niet meer wel-
ke er dan overblijft! Iemand die het wel weet??? 
 
Succes!        

1. Duidelijk kontje               2. Gossie? Is dat russisch?   3. Met ster op 3.  

4. Als dat geen rus is…        5. En een zwarte rus!          6. Stalin-Leninson!!! Mijn 
           Zeldzaam !!      Persoonlijke favoriet                    

7. Een TWIN !  Alleen!        8. Dubbel paspoort.             9. Een rus uit Afrika ! 



Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008                                 Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                              Pagina  Pagina  Pagina  414141
  

 

 

                                                       

10. Rus uit Nederland         

13. Op z’n minst apart!       14. Geen twijfel!                 En dan nu de andere kontjes! 

a. Mooi….                          b. Niet russisch!                  c. Ook mooi! 

d. Hoort bij een motor!       e. Sja…                              f.  Goed voor een mooie 
            Twinoplage 
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g. En alweer een!               h. Linkshellend…                i. Rechtshellend… 

j. Errug mooi…                   k. Ook niet russisch!            l. Duidelijk nederlands! 

m. Herkenbaar!                  n. Waar hoort-ie bij?           o. Hij weet dat ik aan ‘m  
            denk! En waar is die 
             euro?                                         

Prijzen worden 
natuurlijk door mij 
persoonlijk aan de 
gelukkige winnaar 
uitgereikt !! 
 
 

Karin 
 
 

Zoekplaatje : Wie hoort hierbij ? 



Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008 Nummer 72, mei 2008                                 Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland        Ural Dnepr Club Nederland

The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin                              Pagina  Pagina  Pagina  434343
  

 

 

                                                 

Vlietlande-rit Voorschoten 
 

Zaterdag 6 september 2008 is het dit jaar weer zover, De Vlietlanderit 
bestaat al sinds 1990 en in 2008 dus al 18 jaar!  

  
De bewoners van de woonlocatie Vlietlande zien elk jaar weer uit naar de 

gezellige motordag en ook de leden van de motorclub en de gewerfde 
vrijwilligers doen met veel plezier de dag slagen . Een fantastisch dagje 

uit voor de bewoners van het gezinsvervangend tehuis Vlietlande in Voor-
schoten én voor de motorrijders. 

 
Kortom: Een dag om nooit te vergeten. Zorg dat je erbij bent! 

 
Meer info en inschrijven bij:  

Arthur Kouwenhoven, Klaverweide 278, 2272 CA  Voorburg. 
 

Je kunt meer informatie en een inschrijfformulier vinden op 
www.vlietlanderit.nl of via de link op de website van de UDCN. Je kunt 

je zo ook via e-mail opgeven. DOEN! 
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Zomertreffen te Friesland 
 

Gezellig zelf redzaam Doe-weekend voor het hele gezin in Fryslân  
op 20, 21 en 22 juni 2008 ,  lekker uitwaaien en kamperen bij Jacob. 
 
waar kunt u ons vinden: 
 
Hovensterweg 2 
9079 PE Sint Jacobie parochie  
in geval van nood is Jacob te bereiken op  
telefoonnummer 0518-471365 
 
Programma: 
Op vrijdag 20 juni vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom bij Jacob. 
Belangrijk, gaarne tanken op vrijdag. 
 
Op zaterdagmorgen 21 juni vertrekken wij om 10.30 uur. Verwachte aan-
komsttijd te ????? om 12.00 uur. Hier kunnen we onze honger en dorst 
bestrijden. De dorst gelest en een volle buik, gaan we om 13.00 uur weer 
op pad. 
 
Na een korte rit arriveren wij bij ?????????? om 13.20 uur. Het gebeuren 
op deze locatie duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
 
Met veel oh`s en aa`s vervolgen wij onze rit door het mooie Fryslân. Om 
ongeveer 16.30 uur stoppen we gezamenlijk bij een supermarkt om de 
noodzakelijke boodschappen in te slaan en vlees voor de BBQ met een vol 
zijspan terug te rijden naar het terrein van Jacob. `s Avonds is er een 
BBQ en Jacob zorgt voor het hout voor een mooi kampvuur. 
 
Ja, wat kost dit weekend:  
€ 18,00 (euro) per persoon voor het weekend 
dit is exclusief bbq vlees en exclusief ontbijt, maar inclusief excursie, in-
clusief sausjes, stokbrood en gebruik BBQ 
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Waar kunt u zich opgeven: 
Jan Wassenaar : 058- 2541777 na 17:00uur 
mail : jan.wassenaar@wxs.nl 

 
Cor Sterkenburg : 06 23 899 341 
mail: csterkenburg@home.nl  
 
Bij opgave gaarne vermelden: aantal personen, welk voertuig, motor of 
camper dit i.v.m. de indeling. Opgave gaarne voor 15 juni 2008  
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Voorjaarstreffen 2008    door : Clemy van der Steen 
 
2,3 en 4 mei stonden al sinds de data van de treffens van 2008 bekend waren op 
onze kalender gemarkeerd. Al weken van te voren verheugden we ons allevier er 
op en de pret werd alleen maar groter toen het er naar uitzag dat het ook nog 
eens echt mooi weer zou zijn. Het was boffen dat het treffen in de meivakantie 
viel, want daardoor konden we vrijdags bijtijds vertrekken. Nou ja, natuurlijk toch 
weer later dan het plan was, maar ja …dat heb je als je pas ’s ochtends gaat pak-
ken. En dat nippertjes pakken was nog best goed gelukt, want echt belangrijke 
dingen waren we niet vergeten. De avond ervoor hadden we ook echt geen tijd 
gehad, want toen moesten we Piroshki bakken en daar het er een stuk of 40 wa-
ren moesten ze in 5 shifts in de oven... Maar als je iets beloofd dan moet je je er 
wel aan houden toch? 
 
De tocht er naar toe verliep gewoon vlekkeloos. Sinds Nicolai de Ural gedreigd 
heeft z’n Russische hart eruit te rukken en er een ruilhart van Duitse makelij in te 
zetten houdt “Hellga” zich koest. Nicolai is in Rijswijk de snelweg op “geknald” en 
met een aardige kruissnelheid naar Zeeland doorgetuft. Wij kwamen met de auto 
erachter aan, want 4 man met bagage én nog een accordeon, dat gaat gewoon 
echt niet passen. Met de auto waren we wat eerder op de plek van bestemming, 
maar met het uitladen van de auto durfde ik toch nog niet te beginnen. Na Gor-
kum had ik geen bericht meer ontvangen van Nicolai en daar hij de tentjes in het 
span had meegenomen…Tja helemaal vertrouwen doen we de motor nog steeds 
niet, sorry. De vrijdag namiddag verliep zoals zo’n beetje elk begin van een tref-
fen, iedereen komt binnendruppelen, of beter misschien binnenpruttelen en ging 
handen schudden en z’n tentje opzetten. Niet bij iedereen ging de heenreis voor-
spoedig, want 
het was vast 
niet gepland 
dat de aan-
hanger op een 
aanhanger 
aan zou ko-
men of wel 
Gerrit? Ruud 
had het be-
hoorlijk druk 
dus vrijdag-
avond. Het 
gereserveerde 
stukje van de 
camping “het 
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Peelvennetje” bleek al gauw te klein te zijn voor de hoeveelheid tentjes, maar dat 
was geen probleem, want de camping was ruim zat en de campingbeheerder was 
ons goed gezind. 
 
Op een gegeven moment moest er toch effe haast gemaakt worden met het op-
zetten van de tentjes, want er moest zonodig een regenfront over Brabant trek-
ken. Naast onze kleine slaaptentjes hadden we ook een partytent meegenomen 
en hééé…we hadden ineens heel veel vrienden! De partytent is eigenlijk aange-
schaft voor het knutselen aan de Ural bij gebrek aan een garage, maar ja…zoals ik 
al zei er valt momenteel weinig te sleutelen en ook op de camping kan zo’n ding 
dus nog best nuttig zijn. Gerrit opende na het eten de clubwinkel en de aanhanger 
werd zowat leegverkocht. Natuurlijk was er veel vraag naar de truien en shirts 
met nieuw logo, maar ook naar de nieuwe Russische sleepkabels was veel vraag.  
Na een lekker kampvuurtje met een beetje muzikale ondersteuning en de nodige 
alcoholische consumpties vertrok iedereen naar z’n slaapzak. Nicolai en Luijt 
speelden dit keer niet de hele avond continu accordeon. Dat vonden sommigen 
van de treffengangers trouwens helemaal niet erg. De nacht was behoorlijk koud 
en niet iedereen had dus lekker geslapen. Of Gerrit überhaupt geslapen heeft 
weet ik niet, want toen ik de tent uit kwam was hij nog steeds of weer aan het 
sleutelen. Maar de ochtendzon maakte alles weer goed. Na ontbeten te hebben en 
de nodige koffie te hebben gedronken en na nog wat sleutelacties her en der, met 
of zonder ondersteuning van Ruud, maakte bijna iedereen zich op voor de toerrit.  
 
Roy en Jasper hadden voor een leuke toerrit gezorgd, langs allerlei dorpjes en 
door de mooie landelijke omgeving. Onderweg was er nog een stop bij het Boe-
renbondmuseum 
en nee, dat was 
geen museum over 
dat aardewerk met 
die bloemetjes en 
die motiefjes, 
maar over de ge-
schiedenis en de 
ontwikkeling van 
het boerenleven in 
de peel. Er was 
daar van alles na-
gebouwd zoals een 
wevershuis, een 
smederij, winkel 
met Oudhollandse 
snoepjes en zo, 
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een gelagkamer en een bakkerij.  De verschillende accenten van de bezoekers 
zorgden soms voor wat verwarring. Toen de vrouw die ons rondleidde wat vertel-
de over de oven.  
 
Vroeg Ard:”doen jullie hier ook crematies?” Heel serieus antwoordde ze: “Ja, we 
doen hier regelmatig themadagen.” Wat voor de nodige hilariteit zorgde natuurlijk 
en zij begreep dat ze het toch niet helemaal goed had verstaan. Maar wie weet 
heeft Ard haar op een idee gebracht en zien we binnenkort bij Hart van Nederland 
langskomen dat je sinds kort ook in oude boerenstijl je crematie kunt laten verzor-
gen! Ard stel je even de rechten hiervoor veilig? Wie weet loop je binnenkort wel 
binnen en kun je je winkel sluiten. 
 
Na de uitgebreide rondleiding weer op de motors gestapt om op weg te gaan naar 
de lunchstop, die in Erp gepland was. Door nog een pechgevalletje vlak voor de 
lunchplek zijn de dames van de snackbar niet helemaal in de stress geraakt en 
kwamen de mensen wat gespreid binnen. Nog een stukje doorgetuft na de pauze 
(en ook nog wel stilgestaan met z’n allen door  pechgevalletjes) en nog wat on-
verhard gereden. Ik denk dat iedereen dat wel veilig tot het eind heeft kunnen 
brengen, want het tempo lag laag over de zandpaden. 
 
’s Avonds stond de BBQ op het programma en dit keer moest iedereen zelf voor 
vlees, vis o.i.d. zorgen, dus hebben we vlak voor sluitingstijd met z’n allen de 
C1000 nog even leeggekocht. Nog een laatste klein stukje naar de camping en 
iedereen had de toerrit toch weer rijdend volbracht. Het was wel goed dat de rit 
klaar was, want sommige motoren begonnen steeds harder te protesteren in de 
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vorm van héééél veel 
rookwolken. En dat waren 
niet enkel de tweetakt 
motoren. 
Iedereen weer op z’n stek 
en Robin en Sophie weer 
blij dat ze met hun vrien-
den op de camping kon-
den rondzooien, want het 
was natuurlijk toch een 
behoorlijke zit al die uren 
in het bakkie.  
 
En Sophie had al die tijd 
haar Bas moeten missen. 
De hele tijd onderweg 
keek ze of hij op de hoek 
stond en op het moment 
dat dat eindelijk zo 
was….was ze in slaap gevallen. Toch was het al heel wat beter dan vorig jaar, 
want toen was ze voor de start van de toerrit, terwijl we aan het opstellen waren 
voor de rit, al in slaap gevallen.  

 
Voor de BBQ hadden we eerst nog de 
ALV, daar zal het bestuur in deze Twin 
het nodige over vertellen dus daar ga ik 
niet op in, behalve dat de magen rom-
melden en het met 20 minuten gebeurd 
was. Wel werd er nog even stilgestaan 
bij het verlies van Ina en werd Eugène 
bedankt voor het waarnemen van haar 
taken die ze had als treffencoördinator. 
Roel heeft aangeboden dit nu te gaan 
doen. Er volgde een applaus voor Ina en 
Eugène en daarna voor Roel.  
 
Er waren 3 BBQ’s en dus 3 mogelijkhe-
den om het vlees te verbranden en er 
was gezorgd voor heerlijke verse sala-
des en sausen met stokbrood. Echt pri-
ma, het was keurig en goed geregeld. 
De drollen van Jos hadden veel bekijks 
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en ook heb ik me verbaasd over hoeveel eten er in “kleine” Jasper gaat. Hierna 
konden de kinderen eindelijk weer kampvuur maken en er werd druk gehakt en 
getrapt om de planken te halveren die Jasper ergens had geregeld. 
Na zonsondergang mochten ze dan eindelijk hun gang gaan en de wangen wer-
den steeds roder van vermoeidheid. De sfeer rond het kampvuur was gezellig en 
relaxed. De kinderen deden nog een poging om brood te bakken, maar bij gebrek 
aan geduld waren die nog half rauw of verbrand. De pubers, Sven en “kleine” 
Jasper hielden het bijna tot het einde vol, maar kwamen er al snel achter dat er 
met die oudjes niet zoveel te beleven was. Op en in de avond kwamen er nog 
diverse leden langs die er niet bij konden zijn maar wel hun gezicht lieten zien en 
om even bij te praten. Ook werden er nog serieuze plannen gemaakt om de bord-
jes Uden te veranderen in Udcn, dat was een makkie en aan een blauwe stift had 
je genoeg. Benno blies het plan af, daar de verzekering van de club de schade 
niet zou dekken wanneer een plattelandsdiender een lid zou betrappen. 
 
De zondagochtend verliep als altijd, sommigen vertrokken vrij vlot en anderen 
namen er wat meer de tijd voor. Maar uiteindelijk had iedereen alles ingepakt en 
vertrok weer naar huis. 
 
Het was weer een zeer geslaagd treffen. Iedereen die eraan meegewerkt heeft 
om het te organiseren bedankt. En natuurlijk ook iedereen die er was bedankt, 
want daardoor was het weer een gezellig treffen. 
 
Als het aan ons ligt: Tot het zomertreffen!!! 

 
Nicolai en Clemy  
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Follow up (or Me)    door: Benno van Ham 
 
Het follow-up of, volgens Roy toepasselijk, Follow Me-systeem verdient af en toe 
nog blijkbaar af en toe wat extra uitleg. De laatste keer is ons opgevallen dat het 
niet voor iedereen duidelijk is wat nu een veilige manier is om deel te nemen aan 
het systeem. Eerst even een stukje theorie over de methode. 
 
Follow-up systeem en toerritten 
 
Het afgelopen treffen werd me tijdens de toerrit al snel weer iets duidelijk. Het 
follow-up systeem wat we af en toe gebruiken heeft toch wel degelijk een aantal 
voordelen boven het ongeregeld achter elkaar aan rijden wat we meestal doen. 
Voor de onbekenden met het systeem hier een korte uitleg. 
 
Het follow-up systeem is erop gebaseerd dat er maar twee mensen in de toerrit 
een vaste plaats in de colonne kennen, te weten de eerste en laatste man van het 
veld. De anderen kunnen een routebeschrijving ontvangen van de organisatie 
maar het systeem maakt dit niet noodzakelijk. Hoe werkt het dan ? 
 
De eerste man kent de rit goed en weet de moeilijke punten van de route in te 
schatten. Bij elk punt waar deelnemers de weg kwijt zouden kunnen raken geeft 
hij een signaal aan de direct daarachter rijdende motorfiets. Deze stopt op dat 
punt op een veilige manier en blijft staan totdat de gehele stoet gepasseerd is. Als 
de laatste man weer in beeld komt kan de staanblijver achteraan in het veld aan-
sluiten en zijn weg vervolgen. De laatste man kent natuurlijk de route ook goed. 
Ondertussen is de groep verder gevorderd en zijn er op lastige punten weer ande-
re motorrijders blijven staan. Let op, deze rijders die de route afbakenen moeten 
dit natuurlijk niet doen door midden op de kruisingen te gaan staan. A is dit ver-
boden, B is het ook nog eens gevaarlijk en onnodig. Doordat de staanblijvers blij-
ven staan totdat de laatste man voorbij is hoeft de rest van de groep niet lang te 
zoeken. De allerlaatste man kan indien nodig contact zoeken met de kopman via 
telefoon of iets dergelijks. Door te rijden volgens dit systeem kan iedereen in de 
groep ongehaast in zijn eigen tempo volgen en dat rijdt wel zo ontspannen. Stop-
lichten en kruisingen geven veel minder problemen omdat de richting duidelijk is 
en bij de volgende afslag toch weer een motor staat. 
 
Leuk extraatje van dit soort ritten is het feit dat je tijdens de rit geregeld aan de 
kant kunt staan zwaaien naar de rest van de groep en dat je positie binnen de 
groep geregeld wisselt. Nu eens rijd je helemaal op kop dan weer ergens achterin. 
De keren dat we dit systeem gebruikt hebben is het mij altijd perfect bevallen en 
daarom denk ik dat we vanuit de club toch maar eens moeten kijken of we dit als 
standaard systeem kunnen invoeren bij toerritten.  
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Als er motoren of deelnemers zijn die problemen kunnen hebben met bv. de snel-
heid van de rit kun je deze ook vragen om vooraan te blijven achter de voorrijder. 
Spreek dan duidelijk af wie de 'weg-zetter' in de rit is/wordt. Dit geeft voor deze 
berijders dan minder stress en een ontspannen rit.  
 
Algemeen nog even het volgende, zoals je kunt lezen in de uitleg bij iedere toerrit 
is iedereen voor zichzelf en zijn motor verantwoordelijk en moet hij door zijn rijge-
drag geen gevaarlijke situaties laten ontstaan. natuurlijk is beneveld rijden uit den 
boze. Verder is er de Verkeerswet die ons zegt dat stoppen of aan de openbare 
weg niet zomaar mag gebeuren, Vanaf 1 maart 2007 mogen motorfietsen buiten 
de rijbaan en buiten de parkeerzones opgesteld worden op voorwaarde dat ze het 
verkeer van de andere weggebruikers niet hinderen of onveilig maken. 
 
Rijd ze, 
 

Benno 
Het wegzet systeem in beelden 

 
 
De voorrijder: Deze heeft de route uit-
gestippeld en rijdt steeds vooraan. 
 
Wegzetter: Rijdt steeds als tweede en 
plaatst de wegwijzers.  N.B. Voorrijder en 
wegzetter kunnen ook één persoon zijn. 
 
Wegwijzer: Ieder in de groep. Zij plaat-
sen zich op een veilige en zichtbare plek 
en wijzen de achterliggers waar zij naar 
toe moeten. De wegwijzers blijven 
staan totdat zij worden ´opgeruimd´ 
door de achterrijder. 
 
Deelnemers: De groep deelnemende 
motorrijders 
 
Achterrijder(s): Rijdt steeds als laatste 
en ruimt de wegwijzers op. 
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A. Rechtsaf slaan 
 
De wegzetter zet een wegwijzer voor of na het 
kruispunt. Zichtbaar zijn is belangrijk voor de 
overige deelnemers. Ga niet achter geparkeer-
de auto’s staan. Sta je achter de bocht zorg er 
dan voor dat men je opmerkt! 
Blijf staan tot de achterrijder er is en voeg 
voor hem in. 

B. Links afslaan 
 
De wegzetter plaatst de wegwijzer na het kruis-
punt. De wegwijzer stelt zich goed zichtbaar en 
veilig op aan de rechterzijde van de weg. 

C. Verkeerslichten 
 
Er wordt gestopt bij oranje! Voor rood wordt 
natuurlijk altijd gestopt. De wegzetter 
plaatst de wegwijzers voorbij het kruispunt aan 
de rechterzijde. Als weg wijzer moet je geduld 
hebben tot je weer in mag voegen voor de ach-
terrijder. 

A. 

B. 

C. 
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Steunpuntenlijst UDCN 2008 

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






