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Van de voorzitter 
 
De zomer voorbij, het najaar in volle gang en de winter voor de boeg. Het lijkt 
snel gegaan sedert de laatste twin van mei. Ook zijn we twee U.D.C.N. en een 
Engeland treffen verder. Het zomertreffen georganiseerd door de gebroeders 
Wassenaar in Friesland (waarvoor dank) zal nooit vergeten worden.  
 
Een aantal bezoekers voelde zich wat gespleten tijdens de wedstrijd Nederland-
Rusland die we daar op tv volgden, voor wie waren we ook al weer? En wat moe-
ten die Friezen wel niet gedacht hebben van dat stel malloten die op een aanhang 
wagen achter een trekker in semi-Russische kleding door het Friese land reden en 
dat alles één avond voor dé wedstrijd.  
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De Friese weergoden waren er niet van gediend en dat lieten ze dan ook direct 
merken middels een flinke onweersbui. Gelukkig waren de weergoden wel tevre-
den met het najaarstreffen te Dordrecht.  
 
Vrijdag middag op de buien radar was te zien dat tegen de tijd dat de meeste 
bezoekers zouden aankomen het weer zou omslaan. Het werd steeds droger en 
zelfs de zon kwam er weer bij. Het was (al zeg ik het zelf) een geslaagd treffen.  
 
Mijn doel was bereikt, ieder gaf toe: “Hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het 
wordt”. En omdat we geen genoeg konden krijgen van de omgeving, zijn we zon-
dags met een leuk groepje verder gaan toeren door de Dordtsche Biesbosch. In 
de binnenstad waren de pollers vanwege het monumenten weekend open en zo-
doende konden we ook de oude binnenstad onveilig maken. 
 
Ik wil nog even speciaal Marcel Bijmolen bedanken voor het fabriceren van de 
‘tuinkachel’ en de hand en spandiensten rond het najaarstreffen. Zonder mensen 
die zich hiervoor inzetten zouden we geen treffens hebben. Als één of meerdere 
leden ook eens hun omgeving willen delen met andere Russenrijders, neem dan 
contact op met onze treffencoördinator Roel de Glopper, hij voorziet je dan van 
een informatie pakket en helpt je verder, ook kan je rekenen op steun van de 
andere bestuursleden. 
 
Ik hoop velen van jullie zondag 9 november weer te zien tijdens de onderdelen-
beurs op de bekende locatie in Kesteren. ‘Hofman en zoon’ zullen ons daar weer 
ontvangen met koffie en andere 
lekkere zaken, kunnen we een 
beetje bijpraten enz. (er zijn 
ergere dingen). En oh ja, er zijn 
ook volop onderdelen en andere 
zaken te verhandelen. 
 

Huib Stiegelis 
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Van de redactie  
 
Zo, de meeste activiteiten van het jaar zitten er weer op. Alleen nog binnenkort 
het zandpadentreffen voor de echte modderliefhebbers en de tweede onderdelen-
beurs van de U.D.C.N. op 9 november staan nog op de agenda. Zo langzaam aan 
lopen we tegen het einde van het jaar en dat is traditioneel even een moeilijke 
periode. Binnenkort gaan we de nieuwe agenda vaststellen en geloof me, zodra 
we hem weten zien jullie hem ook. Let op de geëigende kanalen als de Twin, 
nieuwsbrief en website. 
 
In deze Twin vind je vooral een heleboel stukjes over de afgelopen treffens. Sinds 
de vorige Twin hebben we er drie achter de rug dus genoeg leesvoer voor jullie 
allemaal. De verslagen uit Friesland, Engeland en Dordt kun je op het gemak nale-
zen. Alle inzenders wederom bedankt voor hun toewijding en inzet. De lang ver-
wachtte resultaten van de gehouden enquête vind je ook in dit nummer. Een hoop 
leeswerk misschien maar zeker voor ons een waardevolle aanvulling op de leden-
vergadering. We gaan het komende jaar ook zeker weer proberen om een aantal 
verbeterpunten uit de enquête aan te pakken. Verder zijn we natuurlijk erg blij dat 
jullie het blijkbaar goed naar jullie zin hebben in de club. Door de jaren heen is de 
club veranderd om aan te blijven sluiten bij de tijd en bij de leden. Hopelijk zijn de 
veranderingen klein genoeg gebleven om het ‘gevoel’ van de club te bewaren en 
toch mee te gaan met de tijd. 
 
In deze Twin ook een primeur; een nieu-
we vaste rubriek van Karin de Zwart. Zij 
gaat jullie als leden lastig vallen met 
moeilijke, intieme of zomaar vragen. Ikzelf 
bijt de spits af en dan ..... Veel succes 
Karin en leden berg je maar !!! 
 
Hopelijk hebben jullie ook dit keer veel 
plezier bij het lezen en ga ik veel van jullie 
zien op de onderdelenbeurs en misschien 
het zandpadentreffen. 
 
 
 

 Jos en Benno 
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Wat een bak!         Door: Gerrit Busweiler 
 
Bakken in alle soorten en maten. Ik heb er wat mee geloof ik. Hoezo zul je je mis-
schien afvragen, wat bedoel je daarmee? Je rijdt niet voor niets met een zijspan, 
daar zit een bak aan, een zijspanbak. Heb ik dus, een motor, een Rus wel te ver-
staan, met een zijspanbak.  Maar wat zeg ik, er zit nog een bak aan of in. Een 
versnellingsbak. Ook daar schijn ik wat mee te hebben, of ze hebben iets met mij. 
Wanneer je daar wat mee hebt, dan zit je met de gebakken peren. Mij dus meer-
dere malen overkomen.  
 
De zijspanbak , daar heb je op een andere manier wat mee, dat vindt je leuk, dat 
is de gein, zijspanrijden. Positief dus. Maar iets met je versnellingsbak hebben, 
nee, dat is niet leuk. Dat is meestal een behoorlijk negatief verhaal. Er zit volgens 
mij ook gewoon veel te veel in. Dat kan allemaal stuk gaan. En geloof me, het 
gaat stuk! Dus het gaat niet om de vraag of het stuk gaat, maar de vraag wan-
neer het stuk gaat ! En, het gaat stuk op het moment dat het je echt niet uitkomt. 
Dus niet wanneer je een kratje bier gaat halen bij de buurtsuper om de hoek, nee, 
onderweg naar of van een treffen, dan geeft het kreng met luid geratel, gegier en 
dergelijke de geest, tussen de 50 of 80 kilometer van je bestemming.  
 
Met deze wetenschap in het achterhoofd onlangs bij neef R. te G. inmiddels be-
kend leverancier/koper/verkoper van Russen en onderdelen, een goed uitziende 
bak, een versnellingsbak, gescoord. Dit omdat de vierde versnelling er af en toe 
geen zin in had. Op de beurs in Kesteren en zowaar nog eentje gevonden en on-
der het motto  “Beter mee verlegen dan om verlegen” ook dit goed uitziende 
exemplaar aangeschaft. Neef ’s bak gemonteerd en uitgetest over zo’n veertig 
kilometer. Schakelde als boter en zowaar vier versnellingen en een achteruit! Wat 
een luxe.  
 
Op de heenweg in Zutphen ineens een achterwiel wat even leek te blokkeren, 
daarna wat nare geluiden. Derde versnelling wat gedoe: lawaai, geratel. Rest vrij 
goed nog steeds. Nou ja, drie versnellingen heeft mijn Liberator ook, dus een Rus 
moet het met drie ook wel kunnen. Dus lekker, nou ja lekker…., doorgereden. 
Ellecom, Arnhem, shit, twee ook weg, lastig met al die stoplichten en rotondes, 
van een naar vier is toch een beste stap.  
 
Toch maar trachten door te rijden, dwars door Arnhem, brug over en toen was 
het met het Gelredome in zicht, toch echt gebeurd.  
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Bij een benzinepomp 
geparkeerd en Benno 
gebeld om te trachten 
hulptroepen te organi-
seren. Die kwam na 
drie kwartier. Hij had 
Derk met aanhanger 
bereid gevonden om 
mij op te halen, zo mo-
gelijk met aanhangertje 
vol clubspullen, want 
om de hele handel bij 
wijze van spreken aan 
de Arnhemse onderwe-
reld weg te geven, zag 
ik toch niet zo zitten.  
 
Volgens de beheerder van de pomp spookte het daar na 23.00 namelijk en wordt 
alles wat los en vast zat gejat. Tijdens het wachten even met de leverancier ge-
beld en deze verzekerde mij de volgende ochtend in alle vroegte een bak 
(versnellings) te bezorgen, op het kampement. Hoezo after-sales en ‘’van je fami-
lie moet je het maar hebben” . Geweldig! 
 
Aangekomen in Zeeland de bak er achterweg, echtgenote gebeld om de thuis 
aanwezige versnellingsbakken op de stoep te leggen, zodat ze de volgende mor-
gen in alle vroegte meegenomen konden worden. Uiteraard moest de rotte bak 
ook uit elkaar om het euvel op te sporen. En jawel hoor, vroegtijdige wisseling 
van het melktandengebit, ten minste er ontbraken een aantal tandjes. Je weet 
wel, het begint met een tand-
je, die stort zich tussen de 
draaiende tandwielen en bin-
nen een aantal kilometers is 
je halve bak aan gort.  
 
Vooralsnog geschikt als visu-
eel instructie materiaal en/of 
als afschrikwekkend voor-
beeld van wat je als 
(potentieel) Russenrijder 
waarschijnlijk te wachten 
staat of, zoals in mijn geval, 
al meerdere malen is  

Jawel, alles past erop met wat passen en meten!    Jawel, alles past erop met wat passen en meten!      

Echte, originele Russische Echte, originele Russische 
Rotte bak!         Rotte bak!           
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overkomen. Ik zei het toch al: Ik heb iets met bakken. En dan bedoel ik geen 
schuine, vieze (hoewel vrij vettig) racistische of zo, maar gewoon de hardware. 
Gelukkig is Roy er blij mee: Hij heeft de rotte bak in bruikleen. Hij kan door deze 
ervaring zo’n bak nu eens rustig van binnen bekijken, betasten en dergelijke. Hier-
door is hij mogelijk beter in staat om de theorie uit het Dnepr handboek te begrij-
pen welke hij voor de club in het Nederlands aan het vertalen is. Zo zie je maar 
weer: “Ieder nadeel hep z’n voordeel”  om met Cruijff te spreken. Duidelijk de 
tandwielen van de tweede en derde versnelling naar z’n grootje. Maar het medele-
ven van de clubleden ter plekke maakte veel goed. Tijdens het demonteren veel 
mensen die me met raad en daad terzijde stonden. Fijn, bedankt! 
 
En, de volgende morgen, om 7.00, toen ik sliep, kwam er een kaboutertje R. uit 
G. met een tweetal (versnellings)bakken en legde ze keurig in het gras voor mijn 
tentje. Zodat ik, toen ik met een duf hoofd om half acht mijn tent uitkwam voor 
een zeer noodzakelijk bezoek aan het vergelegen toilet c.q. in de bosrand, ik er 
bijna over struikelde. Al ontbijtend het meest geschikte bakkie er maar achter 
gehangen en zowaar, iets na negenen liep het spulletje weer, MET wel vier ver-
snellingen vooruit en zelfs eentje achteruit. Zeer bevredigend kan ik wel stellen, 
erg prettig. Dus de toerrit door de Peel kunnen meemaken waarbij er gelukkig de 
nodige andere pechgevallen waren zo dat ik deze keer niet de enige was met 
brokken, maar….. het verhaal is nog niet ten einde….Aan het einde van de rit wat 
knallen en ploffen. 
 
Zondag Ruud nog dus maar even naar de Dnepr laten kijken, oftewel, de boel wat 
checken. De ontsteking bleek perfect afgesteld door ondergetekende, wat deugd 
deed, dit uit Ruud zijn 
mond te horen. De 
carbs moesten wat 
gesteld en hij liep 
daarna hoorbaar be-
ter. 
 
Maar helaas, enkele 
kilometers buiten de 
poort weer gelazer. 
Het knallen en ploffen 
begon weer. Bij een 
tankstop de boel 
goed schoongemaakt, 
wat prut uit de carbs 
en verder. We had-
den besloten, Zie je de beste man op z’n hoofd krabben? Zie je de beste man op z’n hoofd krabben?   
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Marc en ik, om de A50 te nemen. Al knallend en ploffend, maar soms ook prima 
rijdend uiteindelijk tot de afslag Beekbergen gekomen, toen gaf het beest de 
geest. Combinatie van motor, koppeling, versnellingsbak of zoiets, of iets anders. 
Heb nog niet de moed gehad om de boel open te trekken. Eerst mijn frustratie 
maar even van me afschrijven. Goede raad was duur. Het thuisfront was met de 
bestelbak aan het verhuizen, dus daar kon ik geen beroep op doen. Voor het eerst 
in mijn mobiele leven een beroep op de ANWB gedaan. ‘’ We sturen wel een mon-
teur” . Op mijn reactie dat dit zinloos was, stuur maar gelijk een berger, werd 
niets uit gedaan. De monteur was snel ter plaatse en lachte mij vriendelijk toe, hij 
en ik begrepen elkaar. Hij belde een berger nadat hij me iets verder naar de afrit 
had gesleept. En ook de berger was snel ter plaatse. Om 15.30 was ik weer thuis, 
met het hele spulletje! 

Maar het was een leuk weekend, ff wat anders toch?  Gewoon even uit de sleur…. 
 
Wat een bak…. 

 
Gerrit B. 
 
 

past  mooi op zo’n lange vrachtwagen toch? Of niet dan? Ideetje? Kun je past  mooi op zo’n lange vrachtwagen toch? Of niet dan? Ideetje? Kun je 
vast ook in pitten………vast ook in pitten………  
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Samenvatting UDCN enquêtes 
 
De enquête was zoals jullie wisten opgebouwd uit een aantal gedeelten. Alge-
meen, Persoonlijke gegevens, Treffens, Clubwinkel, Clubblad en Technisch. Op elk 
van deze gebieden is een korte samenvatting van de resultaten hier weergegeven. 
In totaal hebben 42 leden gereageerd. Met ons ledenaantal van ca. 300 is dit on-
geveer 14% van de leden. Dit getal is als 100% gebruikt in de gegevens. 
 
Algemeen 
 
Is de club wat je ervan verwacht? 
85% van de leden vindt de club wat ze ervan verwacht.  
15% niet 
 
Men vindt het een gezellige club in het algemeen waar het goed toeven is. Niet 
iedereen vindt alles even leuk maar er zijn genoeg opties en activiteiten naar ie-
ders zin. Onder de nee-stemmers zijn o.a. het gebrek aan 1-daagse activiteiten en 
bv. maandelijkse bijeenkomsten, lezingen etc. genoemd. 
 
Wat zijn dingen die je graag meer ziet gebeuren in clubverband? 
> 50% wil meer Sleuteldagen, regionale dagbijeenkomsten  
> 30% wil eendaagse toerritten 
< 10 % wil meer beursbezoeken, treffens, vakanties of buitenlandse treffens be-
zoeken in clubverband 
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Functioneert bestuur goed ? 
Gelukkig vinden jullie bijna allemaal dat wij het goed doen of durven jullie het niet 
te zeggen 
75%  vind het goed 
20%  onthoudt zich van stemming  
5%  vindt het niet goed 
 
Veelgehoord is de opmerking dat het prima in orde is. De nee-stemmers vinden 
vnl. dat het bestuur zich redelijk onzichtbaar gedraagt in de club of niet goed de 
afspraken handhaaft. De visie waar we als club naartoe willen blijkt niet uit het 
bestuur 
 
Wat is/was de hoofdreden om lid van de UDCN te worden ? 
75% voor de kennis binnen de club 
50% hopelijk iemand die weet waar en hoe aan spullen te komen 
75% lijkt het gewoon leuk 
10% is aangestoken door andere leden 
10% andere redenen, 
De andere redenen: 
 
• Deze motoren heb je omdat je er interesse in hebt, dan wil je er ook alles 

over weten en delen met anderen 
• kijken of er nog meer mensen dezelfde afwijking hebben,natuurlijk 
• Zoek een kenteken voor m72 en zocht mensen om mee door de blubber te 

rijden die dezelfde kwaliteiten hebben als MZ rijders 
• Als lid van het eerste uur, vind ik dat een club als deze het imago van onze 

motoren en hun berijders moet oppoetsen 
• Het is altijd leuk om gelijkgestemden te ontmoeten.  
• Ben eens bij een treffen geweest met een Harley. Gaf  geen problemen 

was ook welkom. Vond het erg gezellig, sfeer sprak mij aan. En heb toen 
een Rus aangeschaft.   

• Ik kocht een Dnepr 
• Kopen van een Ural 
• Als je ervoor kiest een rus te rijden behoor je niet tot het gemiddelde type 

motorrijder en met die soort mensen ga ik het liefste om 
(gelijkgestemden). 

 
Persoonlijke gegevens 
 
In het kopje persoonlijke gegevens hebben we gevraagd naar wat persoonlijke 
gegevens. Deze zullen we niet met naam en toenaam publiceren maar statistiek is 
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gelukkig anoniem ook te bedrijven. Geen verrassing voor de leden is denk ik dat 
we gemiddeld een wat oudere club zijn. Onze leden zijn gelukkig redelijk trouw en 
over het algemeen meer dan vijf jaar lid van de club 
 
15%  30-40 jaar 
60% 40-50 jaar 
20% 50-60 jaar 
5% 60 jaar en ouder 
 
Er is een regelmatige verdeling tussen Ural’s en Dnepr’s bij de leden. De tweetak-
ten zijn duidelijk in de minderheid. Slechts 4 leden geven aan ook een Russische 
tweetakt er op na te houden (schamen ze zich misschien). Daarnaast heeft bijna 
iedereen meerdere motoren van andere merken naast de Oostblokbrommers. Het 
varieert van 1 tot meer dan tien andere motoren. 

In het algemeen zijn jullie opmerkingen hartverwarmend. Hieronder een samen-
vatting van de lijst. 
 
• Hoewel het moeilijk te realiseren is zijn er soms discussie op het forum 

waar ik van denk moet dat nou zo. We hoeven niet poeslief te zijn tegen 
elkaar maar een beetje respect kan soms geen kwaad. Zoals gezegd het 
zijn maar incidenten, meestal zijn het zinvolle en “aardige” discussies. 
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• Ik ben een tevreden clublid, ga zo door 
• Ik vind het compleet gezien wat je in een jaar krijgt aangeboden goed. 

Boekjes, treffen, beurzen etc. ZEER GOED voor de contributie 
• Hou vol met dit werk voor deze vereniging. Concentreer je op de succes-

verhalen en de ondersteuning van de leden. 
• Ik vind deze enquête een zeer goed initiatief! En ik hoop dan ook dat die 

zijn vruchten zal afwerpen. Vandaag, 9 januari 2008, zag ik op de UDCN-
site pas deze enquête. Ik kijk maar af en toe op de site. Ik heb dan ook 
geen idee of de enquête er al lang op staat en of de ingekomen gegevens 
reeds lang zijn verwerkt Vriendelijke groeten en tot ziens! 

• Ik vind dat de club het prima doet en heb het er prima naar mijn zin, dus 
verander maar niet te veel. 

• door tijdgebrek, andere hobby’s etc. ben ik geen actief lid, maar misschien 
komt dat nog eens! Ik draag de club echter wel een warm hart toe, het is 
tenslotte een mooie hobby! 

• Niets veranderen , heb heel veel bewondering en waardering voor alle 
mensen in een bestuur, en zeker ook in die van de UDCN,  Bedankt voor 
alles wat jullie doen, ik geniet elke keer weer als ik het clubblad doorlees. 

• HEB EEN PAAR GESTOORDE VRIENDEN DIE OOK HET VIRUS TE PAKKEN 
HEBBEN EN ER HARD OVER NADENKEN OM ER ZELF EEN AAN TE SCHAF-
FEN mijn vader reed in 1972 al met een Voshkod (nieuw gekocht bij Motim 
in Maassluis) was goedkoper als een nieuwe brommer,hier reed ik trou-
wens ook stiekem mee rond (oops dit is geheime informatie was nog geen 
18) mijn motor is eigenlijk een combinatie van ural/dnepr bij elkaar, Ural 
frame en dnepr motorblok en versnellingsbak 

• Alles OK volgens mij.  Doe zo verder.  Hopelijk heb ik dit jaar mogelijkheid 
om minstens 1 treffen te bezoeken 

• Eigenlijk zijn Marjolein en ik op dit moment “clubblad-leden”. De M72 is de 
laatste jaren niet prominent in ons leven aanwezig, maar we zullen hem 
nooit verkopen, want Marjolein vindt hem zo mooi. Het clubblad kan ik 
mooi op de plee lezen, elke keer een stukje! Ik bewaar de clubbladen alle-
maal. Zoals al gezegd, ik houd vooral van de reisverhalen (op een oude 
motor door een oude beschaving, wat is er nou mooier?) en van techni-
sche artikelen. De treffens zoals ik ze heb meegemaakt vind ik goed. Een 
rit over kleine weggetjes, het zoeken naar de locatie, een kampvuur, een 
tent en een blubberveld gaan mij nooit vervelen. Ik denk dat het van deze 
tijd is dat mensen niet zo erg hecht betrokken zijn bij “hun” club. De 
schaarse vrije tijd moet worden verdeeld over meer dingen dan “vroeger”. 
Ik denk niet dat als het bestuur wat verandert dat wij dan op dit moment 
vaker een treffen zullen bezoeken. Het probleem ligt niet bij het bestuur of 
de club, maar bij ons zelf. 
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• Momenteel geen rus maar misschien in de toekomst 
• Ik ben tè onbekend met de club om zinnige opmerkingen te plaatsen. Wel 

neem ik me (weer) voor vaker naar treffens te gaan.  
• Mijn verstandelijke leeftijd ligt een stuk lager. Ik heb in deze club gevon-

den wat ik zocht, namelijk niet te veel verplichtingen en het gevoel welkom 
te zijn ook al laat je je neus niet zo heel erg vaak zien! 

• Zou graag een ledenlijst hebben zodat ik kan zien wie in de buurt lid is  
 
Treffens 
 
In het kader van de manier en hoeveelheid treffens die we organiseren wilden we 
ook nog van alles van jullie weten. Hierbij de samenvattingen 
 
Bezoek je wel eens treffens ?  
33% Ja 
25% Zoveel mogelijk maar het lukt niet altijd 
33% Nee, nooit 
5% Ooit gedaan maar nu niet meer.  
3% Nog niet 1 
  
Als je regelmatig gaat, wat is daarvan de reden?   
> 50% Vind het leuk  
50% Gezellig gelijkgestemden treffen 
40% Ervaringen uitwisselen 
 
Opmerkingen daarnaast:  
• De toerrit is een belangrijke reden voor mij om te komen,  
• Misschien niet altijd een BBQ, wordt de animo om samen te eten groter? 
• Mijn Ural moet nog door de RDW gekeurd worden  
• Als ik zou gaan zijn alle antwoorden van toepassing  
   
Als je niet (meer) gaat:   
3% Vind ze niet leuk (mee) of altijd dezelfde mensen, motoren, spullen 
25% Geen tijd meer 
8% Geen motor meer 
20% Onbekendheid met wat een treffen eigenlijk betekend 
20% Andere redenen 
 
• vindt de treffens te ver bij ons uit de buurt ,zou graag een keertje gaan 

met onze russen, maar de het is nooit bij ons in de regio   
• het is er nog niet van gekomen, ben het zeker van plan  
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• Anders, nl…verplicht kamperen, geen vervangend onderdak ( Logies/
ontbijt) een warme douche en goed bed is minimaal vereist. Primitief met 
een tent en een rol WC papier op stap is voor mij geen optie  

• Niets voor mij  
• Geen Russische, Chinese of zijspan meer   
• Vaak wil ik de treffens slechts 1 dag bezoeken door tijdgebrek. De afstand 

is daar vaak te groot voor.  
   
Wat vind je van de toerritten op de treffens?  
15% Afstand mag groter 
8% Afstand mag kleiner 
30% Mag meer off-road in zitten 
10% Minder off-road stukken in toerrit stoppen 
20% Bij off-road stukken goed alternatief aandragen (omweg) 
25% Anders, 
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• Proberen de pauzeplek ook ongeveer halverwege de rit te houden  
• Proberen afspraken te maken met de horecagelegenheid waar je stopt  
• Erg leuk !!  
• Ik ken de U.D.C.N. alleen van de zptt maar daar komt dit jaar vast veran-

dering in 
• gaaf dat er mensen zijn die zoveel energie en tijd stoppen in een rit, die 

vaak de meest mooie, spannende en verrassende plekjes laat zien van de 
omgeving, waar je zelf nooit zou komen! Het maakt ons niet uit hoe , hoe-
lang en op wat voor wegen er gereden wordt, we vinden het allemaal 
gaaf ! We  vinden wel het follow-up-systeem erg prettig, omdat je dan 
echt met elkaar rijdt, ook eens wisselt van ‘plekje’ en je niet snel verdwa-
len kunt.  

• Stops zouden wat korter kunnen, hoewel dat natuurlijk lastig is met een 
grote groep. De lunch zou wat vroeger mogen ingepland worden of van te 
voren de tijd melden, zodat je als het laat gepland staat wat extra’s mee 
kunt nemen.  

• Afstand is relatief, In Friesland rijd je in dezelfde tijd een veel grotere af-
stand dan in de Randstad. In totaal ± 4-5 uur rijden excl. Pauzes in prettig 

• pas 1 treffen meegemaakt dus kan hier niet  goed over oordelen Ga de 15 
februari naar het watjes treffen (wintertreffen zat er niet in)  

• Ritten zitten bijna altijd goed in mekaar. Soms is de snelheid wat te hoog.   
 
Zijn de treffenlokaties naar wens  
>50% Prima in orde zo  
5% Faciliteiten mogen luxer  
20% Een grasveld met een dixie vind ik ook best  
20% Een overnachting waarbij je ook kunt kiezen voor binnen overnachtten zou 
ook wel eens leuk zijn 
5% Hotelweekeindje is misschien ook wel eens leuk  
  
Zou je zelf ook wel eens een treffen willen (mee)organiseren bij jou in 
de buurt ?  
40% Ja, ik wil wel, maar niet alleen of zonder ondersteuning van het bestuur 
10% Ja hoor, ik weet wel een paar mogelijkheden 
25% Nee 
12% Misschien een toerrit maar meer niet 
5% Ik weet wel een geschikte locatie 
 
De opmerkingen daarbij waren ; Ben bezig met een treffen, www.bosenwei.nl, De 
Veluwe, Nog niet, misschien over een paar jaar. 
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Clubwinkel 
 
Over de clubwinkel hebben we ook nog wat vragen aan jullie gesteld. We willen 
best iets met de winkel doen maar Wat willen jullie dan eigenlijk.  
 
Wat vind je van het aanbod van de clubwinkel qua technische documen-
tatie ?   
80 % Goed   
8 % te beperkt  
10% Ik mis informatie over bepaalde modellen, nl..  
   
• Ural 750 kopklepper, ik (nicolai)     
• Vertalingen   
• Niet relevant als BMW-rijder   
• Ik mis informatie over bepaalde modellen, nl…stap voor stap revisiehand-

boek met toleranties e.d. voor de M72, gebaseerd op ervaring van de le-
den. Iets voor mij om te schrijven?   

 
Wat vind je van het  assortiment van de clubwinkel ?   
75% Goed   
10% te beperkt  
   
 
Wat voor producten zou je in het assortiment opgenomen willen zien?
12% Grote maten kleding  
15% T-shirts  
12% Truien   
5% Anders  
   
• Schaalmodel M-72   
• Handdoeken, kraagjes   
• Ook leuk zouden zijn bodywarmers met een mooi logo    
• Mok, speldje   
• Werkplaatshandboek / Technisch onderhoudsboek van de huidige Ural 

750cc   
• Polo met korte mouw en borstzak met Dnepr-opdruk   
• Bodywarmers, overalls, mutsen,   
• Sleepkabels   
   

(vervolgd op pagina 42) 
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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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En het bleef niet lang onrustig        door: Hans van Veller 
 
Vrijdagochtend nog de voorvork van de BMW in elkaar gezet, achter verse schok-
brekers gemonteerd, het span er weer aan, en met bootje 3 uur naar de overkant 
de wijde wereld in. Dan maar weer uit moeten leggen dat de MT-16 weliswaar 
rijdt maar nog niet zo dat ik er het eiland mee afdurf (een soort borrelende brij 
van redeloze angst en gezond verstand). Het weer was super, de wind mee en op 
de afsluitdijk moest ik me inhouden om de oude dame niet over haar toeren te 
jagen. Tot mijn stomme verbazing kwam ik geen sleutelende russen tegen en 
daar had ik echt op gerekend, ik had er zelfs een sleepkabel voor meegenomen. 
Jammer genoeg bleef het uitzicht dus russenvrij maar de prachtige vergezichten 
op het IJsselmeer maakten 
veel goed. Op m,n dooie 
akkertje een stuk de Friese 
kust gevolgd en voor dat ik 
het wist reed ik het placet-
delict op waar de gebroe-
ders Bever de zaak al prima 
voor elkaar hadden. Het 
enige bewijs dat het kam-
peerterrein ook wel eens 
voor andere doeleinden 
werd gebruikt waren kleine 
kneedbare bruine balletjes 
die verassend veel op scha-
penkeutels leken. 
 
Het was al behoorlijk druk dus snel de tent opgezet en een biertje opengetrokken, 
en net toen ik aan het overdenken was of ik bij de plaatselijke snackbar mijn toch 
al niet geringe lichaamsgewicht wat op zou krikken, schalde het over het feestter-
rein  Hans….Poon. Nu heet ik geen Poon maar ben er wel gek op dus het verband 
was snel gelegd. En inderdaad ons aller Luijt was al druk in de weer met braadpan 
en vis, ondersteund door Henk die over onuitputtelijke hoeveelheden voorgebak-
ken friet bleek te beschikken. De vis was werkelijk subliem ( de patat was ook 
prima maar daar kun je niet veel aan verpesten ) maar na 4 ponen moest zelfs ik 
de handdoek in de ring gooien. 
 
Net bekomen van dit feest of wij werden verzocht om plaats te nemen op een 
platte boerenkar getrokken door een Belarus-trekker (ja ja alles in stijl, Gerrit 
dombo waar was je nou). Om het lijden enigszins te verzachten lagen er op de 
kar strobalen waar je op kon zitten. Ik verdenk Jan ervan dat hij zich bij de timing 
en uitvoering van deze rit heeft laten adviseren door een kei van een meteoroloog 
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want we waren amper 
10 minuten op weg of 
de weergoden begonnen 
containers water over 
ons uit te storten (met 
regen had dit niets meer 
te maken).  
 
Mijn complotdenken 
werd nog eens beves-
tigd doordat de aan-
stichter van dit alles 
schaamteloos bij zijn 
broer in de cabine van 
de trekker plaatsnam. 
Enig lichtpuntje was dat 
de route langs een afwerkplek liep waarbij de aanwezige werkers onze komst als 
een aanmoediging zagen om nog een versnelling door te schakelen. 
 
Bij het vuur werd het weer als vanouds met sterke verhalen en veel bier. Volgen-
de ochtend weer vroeg uit de veren en na een versterkend ontbijt ( Luijt/Henk ) 
op de motor richting Afsluitdijk om de Kazematten te gaan inspecteren. 
In mijn zijspan zat Stef maar die vond mijn rijstijl zo slaapverwekkend dat hij al 
snel onder zeil was dus Stef geruild voor zijn moeder en van ruilen komt huilen 
was geen sprake. Ik merkte dat als ik het span hard door de bocht heen jaste, 
mijn buuf me beloonde met enthousiaste kreten. Hierdoor werd mijn ego zeer 
gestreeld want als vijftig plusser is het geen dagelijkse kost meer om aan het 
vrouwschoon enthousiaste kreten te ontlokken. 

 
De rondleiding in en rond de 
Kazematten was interessant en 
onderhoudend maar terugge-
komen op ons honk begon ik 
mij zorgen te maken over de 
avond die zou komen. De 
oranjekoorts begon toe te 
slaan en daar heb ik een pro-
bleem. Alles wat op oranje lijkt 
of er zelfs naar ruikt wekt mijn 
ergernis op. Ik houd net zoveel 
van voetbal als van de lucht 
van rotte vis dus hoe moest ik 
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mij in godsnaam door 
deze avond heenslaan. 
Na de barbecue die 
overigens perfect geor-
ganiseerd was brak de 
hel los en zelfs Luijt die 
de avond daarvoor nog 
stoer had geroepen dat 
hij voor Rusland was 
betrapte ik met een 
oranje toeterje en an-
dere verdachte attribu-
ten.  
 
Omdat ik het einde van 
de wedstrijd niet wilde 
afwachten bedronk ik 
mij in een rap tempo en ging vroeg te kooi in de wetenschap dat mijn nachtrust 
zeker onderbroken zou worden door een uitzinnige meute in polonaise om het 
kampvuur. 
 
Om 12 uur schrok ik wakker door.... de stilte. Het was doodstil je kon werkelijk 
het gras horen groeien. Het kon niet anders of de Russen hadden gezegevierd en 
dat leek mij in dit gezelschap wel zo gepast. Ik viel tevreden weer in slaap in de 
wetenschap dat de volgende dag het leven weer zonnig was. 
 
En inderdaad van het beloofde pokkenweer was geen spoor te bekennen en na 
een geweldig ontbijt Henk/Luijt verliet ik in een heerlijk ochtendzonnetje het 
feestterrein. Het was als vanouds weer een superweekend. Jan en broer bedankt. 
 

     Hans van Veller 
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Zandpadentoertocht 8e editie 
 
Zo, na de vakantie heel gauw een datum geprikt voor de 8e editie van de zandpa-
dentoertocht. We hebben Sinterklaas niet aan de lijn gehad, daarom een veilige 
datum, zodat we de goedheiligman niet in het vaarwater zitten. Het gaat allemaal 
gebeuren in het weekend van 29 november, dus tijd om jullie wakker te schudden 
voor het leukste en lekkerste treffen van het jaar!  
 
Wat zijn de plannen dit jaar. De tocht blijft zoals we gewend zijn; een echte uitda-
ging voor de liefhebber en loopt over onverharde wegen door onze mooie Bra-
bantse/Gelderse landschappen. Voor de die-hards oude wegen, voor de nieuwko-
mers nieuwe kansen. (want achteraf hadden deze toch wel spijt dat ze niet mee-
reden.) De tocht is LET OP zaterdag  29 november en begint om 12.00 uur. Kam-
peren kan al vanaf vrijdag 28 tot en met zondag 30 november, opnieuw bij mijn 
goede vriend Michel Disveld in zijn achtertuin / microcamping. 
 
Om een traditie hoog te houden gaan Charles en ik ook weer het vuur opstoken 
om ieder die het wil te voorzien van een heerlijke mosselenmaaltijd.  Hiervoor 
hebben we wel hulp nodig, dus  wie heeft er zin om de mosselen te wassen, wie 
heeft er zin om knoflook te snijden etc. etc. etc.  Deze maaltijd is op zaterdag-
avond en ziet als altijd uit….. veel mosselen aangevuld met stokbrood en diverse 
lekkere sausjes. 
 
Zij die hiervan 
mee willen 
genieten die-
nen zich voor 
26 november 
2008 bij Char-
les of Paul te 
melden. 
 
Deze volledi-
ge maaltijd  
kost slechts € 
9,- per per-
soon. Neem 
wel je eigen 
drankjes mee. 
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Alles in het kort: 
 
8e zandpadentoertocht(treffen): 28 – 29 - 30 november 2008 
 
adres:   Heegseveldweg 2a Overasselt (GLD) 
    www.bosenwei.nl 
Aanvang tt: 29 november om 12.00 uur 
kamperen:   € 7,50 pppn, in de achtertuin, met eenvoudig sanitair, ouderwetse 
  gezelligheid en kampvuur. 
 
Inschrijving mosselenmaaltijd: vóór 26 november 2008 
Bij Charles de Louw Via E-mail : c.louw1@chello.nl 
Of bij Paul 0486 – 47 37 00 voor 21.00 uur 
 
Informatie: Paul: 0486 – 47 37 00 tot 21.00 uur 
Paul.S de crosskabouter 
06 – 40 31 00 21 
(tijdens treffen) 
 
 
 
 
 
 
 

groetjes Marchje en Paul 
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De tien van de Twin    
 Tien vragen…  
  Tien antwoorden! 
 
Dit maal met….. 
 
Naam:   Benno van Ham 
Leeftijd:  39 jaar (Inmiddels 40 jaar jong) 
Gezins  
samenstelling:  Dorine, Sammy en Belle de honden,  
  Dizzy, Monkey en Guppy de katten en  
  nog wat kleinvee als kippen en konijnen. 
  En ikzelf zei de gek 
Beroep:  Senior Technisch consultant  in de  
  geo-automatisering 
Motorpark:  1 Dnepr MT 16 (Olga) , 1 Ural M-72 
  solo (Dunja) en 1 BMW R100RT 
  (Helga), Daarnaast nog een Range Rover Classic en een Discovery  
  omdat landrovers ook altijd kapot gaan 
Lid van de UDCN sinds:  Eh… ongeveer 1995 
 
1. Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?  Liep er via 
een kennis tegenaan die ze goedkoop kon krijgen. Leuk me een leuk sleutelobject 
voor een half jaartje naast mijn oerbetrouwbare Jappen. Na een half jaar zo be-
smet met het virus dat Olga heet en haar nooit meer durven verlaten. 
 
2. Wat is je beste herinnering aan je Dnepr of Ural? Elke keer dat ik er vei-
lig weer mee terug kom. Als ik een bepaalde herinnering moet noemen, denk ik 
toch aan de tweede reis naar Engeland, toen we in Wales bovenop een berg/
heuvel stonden na een fantastische mooie rit! 
 
3. Wat is je slechtste herinnering aan je Ural of Dnepr? Dat ik op een win-
tertreffen mijn differentieel heb opgeblazen door mijn eigen stommiteit. Daarbij 
komt ook mijn recente versnellingsbakfalen in Engeland door een verkeerd lager 
op de verkeerde plaats. Wederom door mij zelf verprutst. 
 
4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chiang 
Jang o.i.d.? Die van de mensen die ‘probleemloos’ tonnen kilometers rijden met 
een Rus en er ook nog eens gemiddeld 100 mee rijden. 
 
5. Heb je nog andere hobbies?  Ja, Landrovers, radiografische boten en vlieg-
tuigen en sportvissen (die laatste zijn overigens niet radiografisch) 
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6. Wat was het beste treffen ooit? Ja, daar kan ik geen keus uit maken. Elk 
treffen heeft zijn eigen verhalen en gebeurtenissen en was uniek. 
 
7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en 
waarom? Moeilijk te zeggen. De meeste motoren hebben samen met hun berij-
ders wel iets bijzonders.  
 
8. Wat is de beste motortip die je hebt? Ja, die zal wel niet helemaal geloof-
waardig overkomen, maar eh… rustig rijden! 
 
9. De ultieme vraag voor Benno van Karin: Waarom ben je redactielid gewor-
den en wat krijg je ervoor terug? Ik wilde graag wat actiever worden binnen de 
club en aangezien ik het belangrijk vind om informatie te delen, was de redactie 
het meest voor de hand liggend. Wij kunnen iedereen bereiken. Komt natuurlijk bij 
dat ik makkelijk schrijf. En ja, wat ik ervoor terug krijg? Eh… toch een stukje waar-
dering! Iedereen is redelijk positief. Dat krijgen we te horen via het forum en op 
treffens en dat is toch heel leuk. 
 
10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie? Ik ben niet zo nieuwsgierig, ahe-
um, maar ik zou toch wel van Luijt willen weten wat hij met water en vissen in het 
algemeen heeft. 
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De Russische keuken 
(Roeska-ja koechnja) 
 
Een stukje geschiedenis 
 
“Kasja i plow” 
Kasja is al eeuwenlang een niet weg te denken gerecht 
in de Russische keuken. De letterlijke vertaling ervan is 
pap, maar het is geen pap in de letterlijke betekenis.  
 
Het is een gerecht dat gemaakt kan worden van boek-
weit en van allerlei soorten granen, bijvoorbeeld rijst 
en gierst en dat zowel hartig als zoet gegeten kan wor-
den. Kasja van boekweitgrutten is de populairste in de Russische keuken.  
 
Het is moeilijk een ander gerecht te vinden dat zo vaak voorkomt in Russische 
volksverhalen en sprookjes als Kasja. Het was een onmisbaar attribuut op feesten, 
een symbool van rijkdom en welvaart. Het verhaal gaat dat in vroegere tijden de 
Russen bij het sluiten van vredesverdragen Kasja maakten en deze samen met de 
ex-vijanden opaten, als teken van verzoening en vriendschap. Daarvandaan komt 
ook de bekende Russische uitdrukking “’s nim kasji nje swarisj” met hem kook je 
geen kasja. Dat wil zeggen met hem is niets te beginnen.  
 
Er bestaan in de Russische taal veel uitdrukkingen waarin het woord Kasja voor-
komt. In het oude Rusland werd ook het huwelijksfeest Kasja genoemd. Daarbij 
werd de Kasja gemaakt in het huis van de vader van de bruid, maar was die fami-
lie lager in afkomst en positie dan de familie van de bruidegom, dan moest de 
kasja in het huis van de familie van de bruidegom gekookt worden.  
 
De Russen eten nog steeds veel Kasja. Deze kan bij elke maaltijd van de dag ge-
geten worden: ‘s morgens als een soort pap, bij de hoofdmaaltijd in plaats van 
aardappelen of rijst, of zoete Kasja als nagerecht. 
 

Priejatnawa apjetieva!       
 (eet smakelijk) 
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Vlietlanderit 
 
De 2e Vlietlanderit onder de vlag van de UDCN zit er alweer op.  
Het was een zeer geslaagde dag. Het weer zat 100% mee en iedereen heeft volop 
genoten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar van de tussenstop bij de MACH (Model Auto Club Heemstede) waar races 
werden gehouden. Zowel voor motorrijders als bewoners van GVT Vlietlande een 
fantastisch festijn. 
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Mede door deelname van een groot aantal zijspannen, hebben we ook dit jaar 
gelukkig niemand teleur hoeven stellen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen die heeft meegereden nogmaals heel hartelijk dank en hope-
lijk tot volgend jaar! 
 
Foto’s van deze prachtige dag vindt je op www.vlietlanderit.nl of via de links op de 
site van de UDCN. 
 
 

Arthur Kouwenhoven, Sandra en Ruud Korpershoek 
Organisatie Vlietlanderit 
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Vernietigd       door: Frans de Wit 
 
In de “Dagelijkse Zonneschijn” van 30 juli een artikel over 
de vernietiging met bulldozers van 14.277 in beslag geno-
men ‘illegale’ 
motorfietsen en 
elektrisch aange-

dreven fietsen in het Yungang district 
van Shenzhen, als onderdeel van het 
motorfietsenverbod in de stad.  
 
De krant meldt ook dat in april van dit 
jaar al 9532 illegale motorfietsen op de-
zelfde wijze waren vernietigd. Helaas 
vertelt het stuk niet waarom de motoren 
illegaal zouden zijn. 
 

Shenzhen ligt in het zuiden van China, 
vlak boven Hongkong (Xianggang in het 
Chinees) en werd in 1979 door Deng Xia-
oping uitgeroepen tot Speciale Economi-
sche Zone (SEZ), juist vanwege de nabij-
heid van Hongkong, tot 1996 een rijke 
Britse kolonie.  
Het was het eerste experiment dat kapi-
talisme moest verenigen met socialisme 
met een Chinees gezicht. Dat lijkt gelukt, 
want het voormalige vissersplaatsje is nu 
een Miljoenenstad, waar dagelijks duizen-
den  Chinezen naartoe trekken in de hoop 
op werk. 
 

Naast een Chinese wet die het verbied om voertuigen ouder dan 12 jaar op de weg 
te brengen, begon Shenzhen al in 1995 met motorbeperkende maatregelen. Vanaf 
1998 mochten inwoners geen nieuwe motoren meer laten registreren en sinds 2003 
zijn motorfietsen  in de meeste delen van de binnenstad verboden.  
 
Eén van de redenen die hiervoor worden gegeven is dat criminelen motoren gebrui-
ken voor tasjesroof, waarbij de slachtoffers soms meters lang achter de motor wor-
den meegesleurd, en voor roof uit auto’s bij stoplichten. Volgens de statistieken is 
motorcriminaliteit dit jaar met 58,32% gedaald vergeleken met vorig jaar, en zijn 
drie motorroversbendes door de politie opgerold. 

Shenzen 
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Sinds 2003 zijn al 
580.000 motorfiet-
sen en elektrische 
fietsen in beslag 
genomen en ver-
nietigd.  
 
Veel mensen vra-
gen zich af waarom 
de motoren en 
fietsen niet worden 
hergebruikt, maar 
veel grote steden 
in China ontwikke-
len nu plannen 

voor dergelijke verboden, waardoor steeds meer mensen in auto’s worden ge-
dwongen en er meer en meer smogvorming en verkeersopstoppingen worden 
veroorzaakt. 
 
Het is in elk geval andere koek dan de plannen van Amsterdams’ wethouder Her-
rema, die auto’s van na 1992 uit de binnenstad wil weren, of de milieuvignetten 
zoals die in diverse Duitse steden verplicht zijn….. 

Frans 
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Nieuwe evenementencoördinator 
 
Ik ben Roel de Glopper en sinds 2005 lid van de UDCN. 
Nadat ik een aantal keren als introducé ben mee geweest 
voelde ik me er helemaal bij horen. In die tijd had ik nog 
helemaal niets Russisch, maar alleen een oude solo BMW. 
Dat heb ik intussen een beetje goedgemaakt door een 
BMW met een Russisch zijspan te kopen. Dankzij de zij-
span kunnen nu ook de “mannen” (Jasper & Bas) mee op 
de weekenden. De “dames” uit ons gezin zijn beide niet 
geïnteresseerd in welke vorm van gemotoriseerd vervoer 
dan ook, dus er doet zich gelukkig nooit een logistiek pro-
bleem voor. 
 
Met ingang van dit clubseizoen heb ik de taak op me ge-
nomen om de “mensen in het land” die een clubweekend 
willen organiseren te ondersteunen met de ervaring die er 
al binnen de club is. 
 
Eén van de belangrijkste taken van de evenementencoördinator is vinden van 

mensen die zo’n weekend willen organiseren. 
Daarbij is het uitgangspunt dat de weekenden in 
één clubseizoen bij voorkeur een beetje verdeeld 
liggen over het land zodat de lange reistijden 
eerlijk verdeeld worden over de verschillende 
weekenden. Daarbij willen we zo min mogelijk 
terugvallen op locaties waar we al eerder zijn 
geweest. 
 
Voor het komend seizoen hebben we al een paar 
aanmeldingen gehad maar eigenlijk nu waar-
schijnlijk twee nieuwe locaties in het westen en 
het noorden van het land. 
 
Welke brabo wil opstaan om  ± 40 mensen een 
grandioos weekend te bezorgen in het Brabantse 
land. 
 

Roel de Glopper 
evenementen@udcn.nl 
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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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Bak kapot, wat een bak deel II        door: Benno van Ham 
 
Na Gerrit zijn ervaring in het voorjaar had ik een vergelijkbare onprettige ervaring 
met een russenbak in Engeland. Al voor en tijdens het vertrek vond ik de bak be-
hoorlijk grof schakelen. Maar ja, misschien wat watervrees laten we toch de trip 
maar wagen. aan de overkant eigenlijk geen problemen met de bak gehad. Scha-
kelen een beetje lomp maar wel zeker. Op zondag toen Hans, Klaas-Jan en ik met 
zijn drieën besloten hadden terug te gaan naar Harwich om te proberen de nacht-
boot te halen nog steeds geen vuiltje aan de lucht. Op 40 mijl van Harwich zou 
dat echter gaan veranderen. Tot dat moment vond hij alles best. Heerlijk rondrij-
dend over de Engelse smalle weggetjes is het gewoon een genot om zo onderweg 
te zijn met wat gelijkgestemden. Zelfs de BMW stond ervan te kijken dat de rusjes 
zo lekker door konden pruttelen. Tijdens een snelle etappe sloeg het noodlot toe. 
Mijn bak schoot met een knal uit zijn vier, gelijk teruggeprobeerd te schakelen 
maar enkel een hoop geknars en gekletter in het vooronder. Drie ging nog wel en 
zo snel mogelijk een rustige plek opgezocht om te kijken. Eerst even de angst dat 
er een tandwiel kapot was maar nadat ik olie onder het huis uit zag komen van 
tussen het blok en de bak werd de angst voor iets groters concreet. Zelfs na wat 
afkoelen zat er geen verbetering in. 
 
Stapvoets besloten om toch heuvel-op te gaan rijden richting het dichtstbijzijnde 
plaatsje en daar de AA te bellen want hiermee ging ik niet in Harwich komen. In 
Braintree bij de BP gestopt om de schade in ogenschouw te nemen. Na contact te 
hebben gezocht met de AA zijn Hans en Klaas-Jan verder gereden om alvast naar 
Harwich te gaan. In Harwich moesten ze nog gaan proberen om onze veerboot 
om te boeken.  
 
Binnen bij de BP 
mocht ik van de 
twee aanwezige 
schone dames 
wachtten met een 
kopje thee en een 
stoeltje. Voordeel 
van zo'n rustig 
dorpje is dat ieder-
een alle tijd heeft 
en we hebben 
genoeglijk zitten 
babbelen over van 
alles. Na een uur-
tje of wat gezellig 
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gebabbeld te hebben met de dames kwam de AA-man aangeprutteld. mijn uitleg 
over het euvel en de duidelijk aanwezige sporen van schade waren voor hem ge-
noeg. Een sleepwagen werd gebeld en na nog een uurtje of anderhalf was het 
zover. Met Olga achterop de truck zijn we met bloedstollende snelheden over het 
Engelse wegdek gevlogen richting de boot. Ruim op tijd waren we ter plaatse om 
de boot nog te kunnen halen. De andere waren er al en hadden alle omboekacties 
al geregeld.  
 
Met de unieke U.D.C.N. sleepkabel achter 
klaasjan zijn Dnepr werd het tijd om de 
sleep naar de boot te maken. Dankzij de 
ingelichte veerdienst-personeelsleden 
(wauw, mooi scrabblewoord) ging ook dit 
van een leien dakje. we mochten achter 
de touringcars aan over de vlakke baan 
ipv de helling. Aan boord ging alles ook 
prima en moe maar voldaan hebben we 
nog een paar pinten gepakt in de bar. Na 
een heel kort nachtje was het al weer 
zover en we moesten nog haasten om van 
de boot af te komen. In Hoek van Holland 
nog even Klaasjan zijn kleppen gesteld 
want 4 mm speling was toch een beetje 
gortig als klepspeling en toen was het 
wachtten op Dorine die me met de auto 
en aanhanger op zou komen halen. Al 
snel was het zo ver en kon Olga weer 
terug naar huis gebracht worden. 
 
Natuurlijk kriebelde het enorm om te weten wat er nu mis is met het ding dus 
sleutelen was al snel aan de orde. Gelukkig heb ik altijd een reserve van de mees-
te spullen liggen dus de reservebak eronder gehangen en toen de schade eens in 
kaart brengen. Het was al snel duidelijk waar de olie vandaan kwam. Voor op het 
huis was de uitgaande as volledig uitgescheurd door het huis heen. Tussen de 
koppeling en de bak lagen de resten van het lager verspreid. Na demontage zien 
eigenlijk alle onderdelen er nog goed uit met uitzondering van het voorste lager 
van de uitgaande as. Dit lijkt wel geëxplodeerd. Alle kogeltjes zijn kubusjes ge-
worden en het huis is goed kapot. (Bedankt Klaas-Jan voor het reservehuis). Ge-
lukkig is het een Japans lager (NIS) en hebben de Russische onderdelen wederom 
bewezen betrouwbaarder te zijn dan hun Japanse concurrenten.  
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Mijn theorie bij het pro-
bleem. Het gebruikte lager 
was een dubbel-dicht lager 
met weinig tolerantie (c1). 
Dit lager is bijna droog ko-
men te staan door de afdek-
schildjes en het warm wor-
den heeft ervoor gezorgd 
dat het lager het opgegeven 
heeft. Normaal kan olie rond 
het lager spoelen en warmte 
afnemen, nu natuurlijk niet 
door de schildjes. Typisch 
gevalletje van eigen schuld 
want ik heb het zelf er zo 
ingezet. De combinatie van langer hard werken, te snel rijden op de snelweg en 
misschien een te strak in elkaar gezette bak hebben me deze les geleerd. 
 
nu in het reservehuis is alles 
weer opgebouwd en heb ik 
weer een goede bak op reser-
ve voor de volgende keer. 
 
Groet, 
 

Benno 
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Agenda van de U.D.C.N. 2008 
 
9 november  
 
Onderdelenbeurs U.D.C.N. . Dit keer weer op zondag 
op de gebruikelijke locatie in Kesteren. Onderdelen, 
motoren, Russische parafernalia kunnen die dag van hand wisselen. Of je 
de spullen nu als handelaar te koop zet of als liefhebber wil omruilen voor 
iets anders maakt ons niet uit 
Nog even de gegevens: 
 
Wat:  Onderdelenbeurs UDCN  
Plaats: Industrieweg 4 te Kesteren 
Tijd  11.00 uur tot 15.00 uur 
 
 
28, 29 en 30 november 2008 
 
8e zandpadentoertocht(treffen): adres: Heegseveldweg 2a Overasselt 
(GLD) www.bosenwei.nl. Aanvang toertocht: 29 november om 12.00 uur 
kamperen:  € 7,50 pppn, in de achtertuin, met eenvoudig sanitair, ouder-
wetse gezelligheid en kampvuur. 
Inschrijving mosselenmaaltijd: vóór 26 november 2008, bij Charles de 
Louw Via E-mail : c.louw1@chello.nl  of bij Paul 0486 – 47 37 00 voor 
21.00 uur 
 
 
16,17 en 18 januari Wintertreffen UDCN 
 
Op de gebruikelijke locatie in Jalhay hebben we weer het wintertreffen dit 
jaar. Misschien gaat er nog iets aan veranderen maar dat horen jullie dan 
ruim op tijd van ons.  
 
 
Medio februari 2009 
 
Watjestreffen? 
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Dordrecht, de belofte  door : Q (bij de redactie bekend :) ) 
 
Oké, belofte maakt schuld, hoewel het was geen schuld maar een verkeerd begre-
pen weddenschap. De weddenschap was dat als ik met de motor zou komen ik 
met Kaftan en Fez zou verschijnen, maar omdat Iwan het vertikte en een zielige 
armoedzaaier uit E geen zeiltje boven het hoofdje van zijn liefste zoon kon tove-
ren, ondergetekende dus met de vierwielige Japanner een slaapgelegenheid 
moest brengen, ik dus niet in ornaat kon verschijnen. Een beetje slimme nadenker 
had de weddenschap opge-
schoven naar de volgende 
meeting om zo toch nog lol 
te kunnen hebben.... Nu is 
met dit stukje de wedden-
schap mijnerzijds voldaan en 
hebben jullie geen lol. 
 
Oorzaak van het niet vonken 
van Iwan ondertussen ge-
vonden. Zondag morgen in 
alle vroegte, in het zonnetje, 
weer aan het freubelen en 
doormeten geweest.. Nu is 
mij gebleken dat bougieka-
bels dus niet het eeuwige 
leven hebben en dat ze na 
15 jaar buiten hangen dus zover vergaan dat ze doorslaan. Maar dat neemt niet 
weg dat ik zaterdag een heerlijk luie dag heb mogen genieten. 

 
Na een zalig Engels ontbijtje 
thuis, gnagna, ben ik op m'n 
gemakkie naar het verre Dort 
gereden om daar Lex te ver-
blijden, of met "ei" daar ben ik 
nog steeds niet uit, met een 
slaapgelegenheid voor zijn 
zoon. Een mooie camping dat 
wel, maar wat een bende zeg. 
Overal diepe plassen en sporen 
van motoren in het gras, nou 
ja gras, een soort plakkende 
klei, waar je je nek in zou bre-
ken als je niet uitkeek. 



 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland                              Nummer 73, oktober 2008                      Nummer 73, oktober 2008                      Nummer 73, oktober 2008    

Pagina  Pagina  Pagina  383838                   The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin
    

 

in de snelligheid zag ik dat de tentjes ver uit elkaar stonden, bestaat de club al-
leen nog maar uit snurkers? Verder zag ik weer nieuwe gezichten en natuurlijk de 
vaste kern ook weer. 
 
Soms vraag ik me af of, bij een meeting cen-
traal ergens in Nederland, niet alle leden zou-
den komen. Maar daarover een andere keer 
verder zeuren. Na een korte briefing bleek er 
één persoon mij nog niet te kennen en die was 
dus daardoor bereid, weer die keuze tussen 
"ei"en "ij", mij mee te nemen in zijn bak. Voor 
het eerst een toerrit meegereden in de bak en 
ik moet eerlijk zeggen, dat vraagt om meer. Je 
hebt meer tijd om om je heen te kijken en te 
genieten van de omgeving. Eigenlijk zou ieder-
een eens een rit mee moeten rijden in de bak, 
al is het alleen om de ervaring te hebben. Ik 
heb er iig absoluut geen moeite mee.  
 
Het eerste stuk van de rit was niet erg lang en voerde ons naar een viesbos, 
dacht ik te lezen althans, maar bleek de Biesbosch te zijn, waar we een stukje 
natuur onderricht door middel van een film kregen, natuurlijk was er weer één of 

andere gestoorde die halverwege de film 
zijn motor moest starten waardoor de 
zaal vol rook kwam te staan.... Opsluiten 
moesten ze die gast.. Zelf kwam ik ook 
voor een verrassing te staan, omdat ik 
nooit een bever in het echt heb gezien, 
was zo'n beest in mijn gedachte niet gro-
ter dan een konijn... wat een openbaring 
zeg... die krengen zijn groter dan de ge-
middelde herdershond. Geef mij dan 
maar een muskusrat, die zijn wat kleiner 
en smaken waarschijnlijk ook beter dan 
zo'n wandelende houtzagerij. 
 
Daarna moest er weer ingescheept wor-
den om het tweede gedeelte van de rit te 
gaan voltooien, die door ieder met gretig-
heid werd gereden omdat de lunch daar 
genuttigd zou gaan worden. Toppie gere-
geld van de voorzitter. we gingen eten 
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met uitzicht, bovenin een restaurant met panorama zicht… stom, stom, stom.. had 
jammer genoeg geen fototoestel bij me maar het panorama bleek te bestaan uit 
muurschilderingen. 
 
Nou ja het was niet anders, de uit-
smijter was daartegenover prima. 
verder ben ik ook wijzer geworden 
over het bestaan van kuddes of waren 
het nu roedels, slavinken, rundervin-
ken en blinde vinken. Slavinken blij-
ken dus levens gevaarlijk te zijn en 
erg bloeddorstig. Voor meer uitleg 
daarover zal ik op verzoek een ander 
stukje plaatsen om daar dieper op in 
te gaan. Na de lunch moest er het 
laatste stuk gereden gaan worden, 
ware het niet dat er een solo zodanig 
vet sloeg dat er hulptroepen moesten worden aangeroepen om de arme ziel weer 
op weg te helpen. na een minuut of tien kon de stakker weer zijn stalen ros aan-
zwengelen en de achtervolging op de rest worden ingezet. Met gevaar voor an-
dermans leven werden bloedstollende snelheden bereikt op een erg smalle dijk. 
De kippen en kinderen vlogen alle kanten op, wielrenners werden de berm inge-
jaagd en honden aan de staart getrokken. 
 
Maar uiteindelijk werd de complete groep ingehaald, en kon met gepaste snelheid 
de rest van de rit worden uitgereden. Na aankomst op het kleiveldje, sorry cam-
ping bedoel ik, moest er door de leden nog vleesch gescoord worden bij de sleur-
klager.. uuh keurslager, die ook de vleesverbrandunit zou leveren. 
 
dit heb ik niet meer meegemaakt 
daar door mij de terugreis moest 
worden aanvaart. Hoe de rest van 
de dag is verlopen en wie de vaat 
heeft gedaan zal misschien wel 
door anderen geschreven gaan 
worden. k heb me in ieder geval 
aan de afspraak gehouden en 
wacht nu dus op de volgende uit-
daging voor de volgende meeting.. 
 

Rob.. voor velen mr Q. 
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Samen-spannen 
 
Motorrijden is doorgaans een solistisch genoegen, dat ook getweeën genoten kan 
worden gesmaakt. Samen rijden vereist wel weer het nodige beraad vooraf.  
Aflevering uit NRC-Handelsblad in een serie over motorrijden 
 
Door GOOF BAKKER 
Uitgaande van de klassieke situatie - 
de man rijdt, de vrouw zit achterop - 
moet gesteld worden dat vrouwen er 
niet kapot van zijn om achter op een 
motor te klimmen. De kleding moet 
worden aangepast en het zorgvuldig 
gecoiffeerde haar wordt geplet door 
een helm, die op zich toch al niet als 
flatteus wordt ervaren. 
 
Opmerkelijk genoeg hebben veel 
vrouwelijke motorrijders desondanks 
weinig bezwaar tegen zware, be-
schermende motorkleding. Het ou-
derwetse, de lichaamsvormen sterk 
benadrukkende motorpak wordt ge-
meden, maar de dikke, van allerlei plastic plaatwerk voorziene motorjassen en –
broeken zijn populair. 
Het kan zijn dat deze kleding een zekere neutraliteit aan het lichaam verleent, 
vergelijkbaar met de uiterlijke anonimiteit die de moslima in haar boerka vindt. 
Wat minder geslaagde lichaamscontouren worden effectief verdonkeremaand en 
dat kan een weldadig gevoel van vrijheid geven. 
 
Motorrijdende vrouwen worden sowieso vaak aangetrokken door de masculiene 
stoerheid die motorkleding nu eenmaal kenmerkt. Velen onder hen lijden aan een 
paps-liefste-dochter-syndroom, en je op zon- en feestdagen gedragen als een 
bootwerker blijkt voor deze veel voorkomende, maar goedaardige afwijking een 
prima therapie. 
 
Eerlijk is eerlijk: wilt u als man indruk maken op de meisjes, dan is een sport-
wagen te verkiezen. Al moet u zich wel afvragen of vrouwen die vallen voor dit 
vertoon van financiële potentie wel de uwe moeten zijn. Zeker is dat de vrouw die 
liever meerijdt op een oude Moto Guzzi dan in een flashy sportwagen een betere 
lange termijnoptie is, mocht dat uw doelstelling zijn. Wilt u een vriendin meene-
men op de motor, dan is er één gouden regel: ga niet jakkeren. Vrouwen raken 
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niet opgewonden van hoge snelheden, en het verhoogt hun gevoel van onelegan-
tie om als een vlag achter u aan te wapperen, het hoofd moeizaam tegen de wind 
in gebogen, vervuld van de angstwekkende gedachte bij elke bobbel in de weg 
gelanceerd te kunnen worden. Nee: kies een rustig traject met vele, lange boch-
ten die traag genomen kunnen worden en manoeuvreer uw machtige machine 
daar soepeltjes doorheen, de indruk vestigend of versterkend dat u een 
beheerst type bent, met een uitmuntende controle over uzelf en uw gerei. 
 
Moet de automobilist het vervolgens hebben van 
het afgezaagde zoeken met de rechterhand naar 
de knie; bij de motor wordt het lichamelijk con-
tact door de wederhelft zelf gezocht uit pure vei-
ligheidsoverwegingen. Het is een bijzonder ge-
noegen te ervaren dat uw passagiere zich lijfelijk 
bij u aan wil sluiten, terwijl u sierlijk door een 
zonbesprenkelde lovertunnel laveert. De veilig-
heid die zij bij u zoekt, kan makkelijk de gedachte 
post doen vatten dat u een betrouwbare, stabiele 
partner bent, en derhalve de opmaat vormen 
naar verdergaande vereniging achteraf. 
Het samen erop uit gaan kan niet uitputtend be-
sproken zijn zonder aandacht te besteden aan het 
rijden in groepen.  
 
Eén, hooguit twee motormaatjes is hier de limiet. Bij grotere clubs bent u meer 
bezig elkaar in de gaten te houden dan de weg, en dat brengt aanmerkelijke ri-
sico's met zich mee. De kans dat de colonne precies de door u gewenste snelheid 
aanhoudt is gering, en dat betekent óf angst, óf ergernis. De verwarring die ont-
staat als iemand zoek geraakt is, komt de veiligheid ook al niet ten goede. Spreek 
ook van tevoren af wie in dat geval blijft staan, en wie gaat zoeken, want elkaar 
opsporen leidt tot grappige, maar beslist onveilige situaties. 
 
Alleen rijden blijft uiteindelijk de norm. Praten kan nauwelijks onderweg, u doet 
het toch al te veel, en als u behoefte krijgt aan menselijk contact dan parkeert u 
gewoon naast een andere motorrijder en zeg iets positiefs over zijn of haar motor-
fiets. 
 
Het zal u nog moeite kosten het gesprek af te breken en, zoals het de echte mo-
torrijder betaamt, uw weg geheel alleen weer te vervolgen. 

G.B. 
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Er komen nieuwe T-shirts en sweaters. Hoe zou het ontwerp van de lo-
gos op de kleding er uit moeten zien?   
Het effect is al te zien natuurlijk, we hebben geprobeerd de veelstemmers tevre-
den te stemmen voor wat betreft de logo’s   
 
50% Groot clublogo, kun je goed zien waar ik voor sta 
25% Klein, kan ik ze ook eens naar werk aan  
40% Klein, vind ik mooier  
25% Tekst achterop, bv Ural of Dnepr 
10% Geen tekst achterop   
 
• Anders en of opmerkingen   
• Ik doe het op zijn Russisch   
• Ik zie soms buitenlandse T-shirts Russisch of chinees die ik ook erg leuk 

vindt. 
• clublogo's zijn voor mensen die er mee rond willen lopen of op aangespro-

ken willen worden 
 
Clubblad 
 
We hebben in dit deel maar 1 vraag over het clubblad aan jullie gesteld omdat we 
daar eigenlijk niet veel meer bij wisten te vragen. Uit de resultaten moge duidelijk 
wezen wat jullie willen. Onze opmerking daarbij is ook eenvoudiger. Het clubblad 
is er voor jullie en door jullie. Aanleveren van kopij voor het blad door jullie ge-
beurt gelukkig wel maar kan altijd meer. Denk maar zo, een zelfgeleerde les kan 
honderden leden veel tijd besparen. 
 
Laten we niet proberen het wiel opnieuw uit te 
vinden (alhoewel de Russen die hulp misschien wel 
nodig hebben) maar elkaar te helpen met onze 
kennis.  
 
Hoe bevalt het clubblad van de UDCN ?  
>90 % Goed   
20 % Mag dikker zijn  
50% Meer technische artikelen  
12% Meer reisverhalen  
 
 
 
 

(vervolg van pagina 17) 
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Anders, nl.    
 
• Technische artikelen ook op het web   
• Ik vind dat de website meer aanvulling kan geven naast het clubblad, lijkt 

me ook voordeliger   
• meer onderdelen leveranciers in opnemen   
• Uitleggen voorstellen wat steunpunten zijn en doen   
• Ik vind het goed voor zo’n kleine club, voor mensen die het niet vinden 

kunnen zelf ook wel eens schrijven toch   
• Artikelen over de 750 nieuwe kopkleppers   
• Als ik de M72 van Marjolein ga aanpakken ga ik daarvan een technisch 

verhaal over schrijven met foto’s, dus een stukje over de voorvork, over de 
versnellingsbak, het cardan etc.   

• goede mix van treffen, (individuele)reis- en sleutelervaringen 
• Misschien een idee om technische artikelen losbladig bij te voegen zodat ze 

verzameld kunnen worden 
 
Op het web zetten doen we expres niet al te veel omdat dit eigenlijk een onder-
mijning van je clubprincipe is. In het verleden en de toekomst hebben we al een 
aantal keer gemerkt dat er veel mensen zijn die zonder lidmaatschap toch probe-
ren zoveel mogelijk kennis uit ons te zuigen. Om informatie op het web te plaat-
sen achter een wachtwoord zou een optie zijn maar daar hebben we nog niet over 
nagedacht. 
 
Tot zover de resultaten, 
veel leesvoer en hopelijk 
beseffen jullie dat we 
bezig zijn er echt iets 
mee te doen. De club is 
er voor ons allemaal !! 
 

 
Het Bestuur
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Engeland 2008            door: Benno van Ham 
 
Ja, hier had eigenlijk het spetterend verhaal over Engeland zullen staan maar het 
aantekenblok met onze belevenissen is nog onderweg.  
 
We hebben ernstige ver-
moedens dat MI5 het in 
beslag genomen heeft om 
te voorkomen dat allerlei 
gevoelige Engelse aange-
legenheden naar buiten 
zullen komen. We gaan 
op onderzoek uit om het 
alsnog op te sporen zodat 
jullie kunnen genieten van 
onze belevenissen. Tot 
dat moment zul je het 
moeten doen met alvast 
een paar foto's als im-
pressie van de reis die we 
recent ondernamen naar 
Engeland.  
 
Zoals inmiddels iedereen wel bekend is er elke vier jaar een treffen van onze En-
gelse zusterclubs dat we trouw bezoeken. We proberen er altijd een leuk week-
eindje of weekje van te maken met gelijkgestemden.  

 
Dit jaar waren we in 
totaal met 16 Nederlan-
ders ter plaatse. Ook 
voor de Engelsen is het 
altijd weer een verassing 
dat er zoveel gekke Ne-
derlanders op af komen 
en dat terwijl die nog 
wel veel lekkerder bier 
in eigen land hebben. 
 
Het was weer gezellig 
zoals altijd maar de ver-
halen komen de volgen-
de keer. 

Service van het huisService van het huis  

Greenlaning !!Greenlaning !!  
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Hans, Luijt, Gerrit, Henk, Klaas-Jan en ik hebben trouw een logboek met beleve-
nissen bijgehouden wat je dus nog even tegoed hebt tot de volgende Twin.  
 
Geniet alvast van een paar van de foto's 
 
groet, 
 

        Benno             
 

Mooi, zo’n Ural carburateur !Mooi, zo’n Ural carburateur !  

Foxton LocksFoxton Locks  



 Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland Ural Dnepr Club Nederland                              Nummer 73, oktober 2008                      Nummer 73, oktober 2008                      Nummer 73, oktober 2008    

Pagina  Pagina  Pagina  464646                   The Russian TwinThe Russian TwinThe Russian Twin
    

 

Steunpunten: 
 
Onze steunpunten zijn niets meer 
of minder dan leden van de vereni-
ging die op een of andere manier 
besloten hebben om hun kennis in 
te zetten om jullie, de andere le-
den, te helpen. Indien mogelijk 
kunnen ze je helpen bij het in orde 
krijgen van je motor. Sommigen 
hebben specialisaties, die staan 
vermeld in de lijst. 
 
Je kunt hun bellen, mailen of langs 
gaan met je vragen, problemen en 
andere zaken. 
 
Denk eraan dat deze dankbare 
taak vrijwillig door hun wordt uit-
gevoerd, val ze dus niet op heel 
rare tijden lasting of verwacht 
wonderen van hen. Ze zijn altijd 
bereid te helpen maar ook zij zijn 
slechts mensen.  
 
Vanuit het bestuur een welge-
meend bedankt aan de steunpun-
ten voor de inzet die zij tonen om 
zoveel mogelijk Russen op de weg 
te houden.  
 
Op zijn Amerikanski,  
 
“Keep Um Rolling !!!”  
 
Groet, 

  Het bestuur 
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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 
gelukkig wel !! 





Steunpuntenlijst UDCN 2008 

Om het overzicht te bewaren zijn de buitenland-
se steunpunten niet op de kaart ingetekend, we 
hebben ze echter gelukkig nog steeds wel !! 






