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Van de Penningmeester.
Er zijn nog een aantal leden die ook dit keer verzuimd hebben om hun
contributie op tijd over te maken. Denk eraan dat ons boekjaar eind december stopt en dat als je gegarandeerd wilt blijven van je lidmaatschap
je op tijd moet betalen. Zo niet dan wordt je uit geschreven en kunnen je
na 1 januari alleen nog tegen betaling van €17,50 + €2,50 administratiekosten weer ingeschreven worden. Als je dat op tijd doet heb je in ieder
geval prettige kerstdagen en een goed 2009 in het vooruitzicht.
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Van de voorzitter
Voor mijn gevoel heb ik het stukje van de Twin van oktober net geschreven, laat
ik maar verder gaan waar ik toen ophield: “Ik hoop velen van jullie te zien tijdens
de onderdelenbeurs”.
Mijn hoop leek te werken, ik heb velen van jullie daar weer gezien en gesproken,
het was drukker ten opzichte van de laatste twee beurzen en naar ik begrepen
heb is er ook goed ‘gehandeld’. Gezellig was het ook weer met een natje en
droogje verzorgd door Ruud en Robert Hofman. Ikzelf heb nieuwe remschoenen
voor de Ural gekocht, was hard nodig.
Een ander nieuwtje is dat ik vreemd ga….. Ik heb een BMW K100RS gekocht. Na
de verkoop van mijn Mercedes 240D uit ’77 (rijdt nu als taxi in Marokko) zocht ik
een ‘snelle oldtimer’, echt old doet de K100 niet aan, maar snel is hij wel. Toch
moet ik heel eerlijk zeggen dat ik mijn Ural lekkerder vind rijden en sturen, maar
ja, ik wil ook wel eens snel ergens naar toe.
Slecht nieuws is dat mijn Jupiter al anderhalf jaar stil staat buiten voor de deur op
straat en dat is hem aan te zien ook, ik zal me flink kwaad moeten maken om hen
weer in oude glorie te herstellen. Anders is de foto bij dit voorwoord straks
het enige aandenken aan die goede oude Jupitertijd.
Rest mij nog om jullie allen
prettige feestdagen toe te
wensen en hopelijk zien we
elkaar volgend jaar ergens
weer in goede gezondheid
terug.

Huib Stiegelis
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Van de redactie
Weer een jaar voorbij en terugkijkend mag gezegd worden dat ondanks de slechte zomer 2008 toch een mooi UDCN-jaar was.
De agenda was o.a. gevuld met twee sleuteldagen, twee onderdelenbeurzen en
het Oostbloktreffen in Market Harborough.
Over de overige vaste agendapunten hoeven we het hier niet meer te hebben.
Die zijn namelijk inmiddels gegroeid tot een vast aantal van vier officiële en twee
min of meer officieuze UDCN-treffens.
Over de vaste treffens kunnen we zeggen dat ze allemaal regenachtig begonnen
en toch redelijk zonnig eindigden. Het watjestreffen was droog en redelijk koud,
maar Zeeland had een buitje op vrijdag, St Jacobiparochie een flinke hoosbui op
vrijdagavond en Dordrecht eveneens buiig op vrijdagmiddag en zaterdagochtend.
Wat dat betreft hebben we betere jaren gekend.
Voor 2009 hebben wij wel het
goede weer besteld. Over de
locaties kunnen wij alvast mededelen dat het voorjaarstreffen
zal plaatsvinden in WestFriesland, het zomertreffen in
het zuiden van Noord-Brabant
en het najaarstreffen ergens in
de buurt van Drenthe-Friesland.
Voor de data verwijzen we naar
de agenda elders in dit blad.
Ook ik (Jos) denk erover vreemd
te gaan (zie stukje voorzitter).
Dit besluit kwam na mijn ongeluk in Duitsland afgelopen zomer. Hier kreeg ik
geen voorrang, moest uitwijken en kon niet anders dan in de zijflank van een auto
duiken.
Ik kwam er met een gebroken middenvoetsbeentje goed van af. Was wel 6 weken
kwijt met een gipsvoet en krukken. De zaak is medio december nog steeds (qua
genezing, maar ook qua financiën) niet rond.

5

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 74, december 2008

Het vreemdgaan wordt me nu ingegeven door het remgedrag van mijn Rus en
van Russen in het algemeen. Ik heb deze bij mijn Ural nooit goed gekregen, ondanks allerlei handelingen zoals het uitdraaien van de naven en het plaatsen van
speciaal/specifiek gemaakte remschoenen. Tijdens het ongeluk merkte ik maar
weer eens hoe belangrijk het is om goede remmen te hebben.
Daarom ga ik binnenkort buiten de deur eten!!! Een span met een Duitse kopie
van de Ural moet het worden.
Ik, Benno, kan kort zijn, alles loopt eigenlijk redelijk door. De motoren rijden allemaal, de autos ook en hopelijk heb ik binnenkort aan het einde van het jaar eens
uitgebreid tijd om ervan te gaan genieten. Dit keer hebben we ook aan de kinderen of kinderlijken van geest gedacht. Kleur de kleurplaat op de pagina hiernaast
zo mooi mogelijk in, voorzie hem van snedig commentaar en stuur hem op of
scan en mail hem naar de redactie voor een spectaculaire prijs..
Tot treffens en:
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Jos en Benno

7

Ural Dnepr Club Nederland

Greenfly

Nummer 74, december 2008

door: Frans de Wit

LPG mag dan een inmiddels algemeen geaccepteerde brandstof voor auto’s zijn,
voor motoren is de Greenfly een eersteling. LPG (of Liquid Petroleum Gas) produceert minder uitstoot dan de benzineverbrandende motoren en is ook een stuk
voordeliger.

De Greenfly is geen nieuwe motorfiets, maar een prototype, gebouwd door de Brit
Dave Akhurst op basis van een Yamaha XT500 chassis. “We wisten eerst niet of
een LPG-motor wel zou werken met een kickstarter”, volgens Akhurst. Maar als hij
een flinke trap op de kicker geeft, slaat de motor net als zijn benzinebroertje aan.
Omdat er geen choke op de carburateur zit blijft het apparaat ploffen en knallen
tot hij warm is. “Op de productieversie komt een elektrische start”, vertelt Akhurst.
Als je het gas opendraait accelereert hij door een permanent variabel riemsysteem
net zo vlot als je zou verwachten van een 500cc één-cilinder. Volgens Akhurst
komt het verbruik uit op 1 op 30 km. Met een totaalgewicht van 110 kg voelt de
machine erg licht aan, maar hij gaat nog lichter door de bochten.
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De single-sided voorvork en swingarm mogen er wat vreemd uitzien, net als het
reservewiel/valbeugel aan de voorkant, ze zijn niet van invloed op de stuurkwaliteiten.

Het vreemdste effect is wanneer je het gas terugschroeft: normaal ben je gewend
afgeremd te worden door de motor, maar hier begin je door de variabele versnelling te freewheelen!
Motorrijden gaat niet alleen om je reisdoel te bereiken, maar ook over de weg
daar naar toe. Genieten van je omgeving hoort daar ook bij, en als je die omgeving op zo’n schone motor extra kunt sparen, wat is daar dan op tegen?
Specificaties:

•
•
•
•

500cc 2kleps 1cilinder, 30PK, 110KG
Remmen: enkele schijven voor en achter
Wielbasis 1450 mm, kleur: groen.
Gastank onder het zadel.

Frans de Wit
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Wij zijn verhuisd!
Ruud en Sandra Korpershoek
Ons oude adres was:
Trompstraat 40
2315 TA Leiden
Met ingang van 01 december 2008 is ons nieuwe adres:
Kalmoeslaan 11
2465 BK Rijnsaterwoude
Ons nieuwe telefoonnummer is: 0172- 533528
Wij blijven bereikbaar via: penningmeester@udcn.nl en
techniek@udcn.nl
Onze mobiele nummers blijven hetzelfde:
Ruud: 06-21 24 33 11
Sandra: 06-46 595 133
Tevens wensen wij alle leden van de UDCN
hele fijne feestdagen en een gezond 2009!

Pagina 10

5e

OOSTBLOKTREFFEN

Van vrijdag 22 tm zondag 24 mei 2009 is er weer het inmiddels bekende Oostbloktreffen. Een treffen voor bezitters van alle motorfietsen van Oost-Europese herkomst,
zoals MZ, Jawa, CZ, Ural, Dnepr, Simson, Jupiter, WSK, Panonia, Voskhod, Emw, enz.
Het Oostbloktreffen is een motortreffen voor liefhebbers van Oost-Europese motoren, maar je hoeft niet beslist op een Oostblokmotorfiets te komen, ook andere excentrieke vehikels zijn welkom. Het gaat om het idee...gezelligheid staat voorop. Iedereen
is welkom.
Het gaat hier om een gezellig semiongeorganiseerd treffen, geschikt voor de hele familie. Zet je tentje op in de wei en geniet van de Friese rust en ruimte, frisse lucht en
weidse vergezichten gegarandeerd.
E.e.a. wordt gehouden op boerencamping de Seedykster toer. Op deze camping, die
gelegen is aan de waddenzeedijk, zijn onder andere speelvoorzieningen voor de kinderen, een meer dan 30 meter hoge uitkijktoren en een tentoonstelling over de
"wereldberoemde" paarden die hier in 2006 uit de Waddenzee zijn gered.
Om enthousiast te worden: zie www.seedykstertoer.nl . De camping hanteert de gangbare boerencampingtarieven, het kost je geen vermogen.
Op het programma staan (onder voorbehoud en bij voldoende animo)
•
een toertocht
•
barbecue
Opgeven niet nodig. Voor info: tweetakt.mz@gmail.com Tot ziens!
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door: Hans van Veller

Het is geen geheim bij een aantal leden dat ik al een tijdje loop te martelen met
een MT16 die niet wil lopen zoals je hoopt dat een Rus kan lopen (beetje ingewikkelde zin maar daar komen jullie wel uit).
Allerlei avonturen met carburateurs brachten hier niet veel verbetering in. Dit probleem heb ik tijdens de laatste trip naar Engeland uitgebreid besproken met de
daar aanwezige cracks.
Voorzien van wat nieuwe handige tips, na die vakantie weer vol goede moed gaan
sleutelen. Echter geen vonk meer te bekennen. Na een hele middag klootviolen
met bobines en andere randapparatuur had ik het even gehad met het
Kl…………..ding, dus de zaak maar even laten rusten. Nu woont Klaas Jan Vlam
niet ver bij mij vandaan en die rijdt zonder enige zorg de halve wereld rond met
zijn Rus, dus het plan was snel bedacht. Klaas Jan zag er wel brood in en had ook
wel zin om er een mini-vakantietje (volgens mij heet dit pleonasme maar het levert wel een grappig woord op ) van te maken.
Op een vrijdagavond, het was al
lang donker, roffelde een meer
dan welkom geluid bij mij het erf
op. Klaas Jan vergezeld van zoon
Maarten (een valse Pitbull had
hem van dit avontuur niet weg
kunnen houden) was geheel in
stijl met zijn MT16 naar het eiland
gekomen. Voorzien van een bord
zuurkool en een biertje bij mij op
de bank neergestreken en de
mogelijkheden van de volgende
dag besproken.
Volgende dag vroeg uit de veren
en vol goede moed aan de
“wonderbaarlijke genezing” begonnen (Klaas Jan en Maarten sleutelend en ik alles aangeven).
Werkelijk alles vervangen: bobine (2cv), condensator (2cv), bougies, bougiekabels, en bougiekappen. Bij de plaatselijke eendensleutelaar nog eens twee bobines gehaald, het “puntendoosje” 3x uit elkaar gehaald, de hele handel wel 6x
doorgemeten op spanning en ohm want daar moest dan toch ergens wel sluiting
in zitten. Maar neen alles perfect.
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Het resultaat was een vonk zo zielig dat je het niet over je hart kon verkrijgen om
hem aan een agressief mengsel van lucht en benzine bloot te stellen.
Tegen beter weten in het Kl……..ding achter de BMW gehangen maar na een kilometer sleuren (de BMW begon onrustig achterom te kijken) zelfs geen kuchje.
Ik begon wat paranoïde te worden en ging
serieus om me heen kijken of we niet vanuit de boomsingel gefilmd werden zodat we
ongewild hoofdrol spelers werden in een
film die komende UDCN meeting aan de
leden werd vertoond. Zelfs onze waakhaan
op onderzoek uitgestuurd, maar nee, deze
ellende moesten wij geheel alleen dragen.
Toen andere opties besproken zoals het
Kl………….ding de dijk over duwen zodat er
bij laag water een Russisch monument uit
zee te voorschijn komt. Of er uit pure hufterigheid een Honda-blok onder sleutelen.
(we werden erg creatief in het bedenken
van strafmaatregelen tegen het
Kl………...ding).
Ineens kreeg een van ons een lumineus idee. Tijdens de Engeland trip had Luijt
ineens geen contact meer (van de motorfiets) en de boosdoener bleek zijn massaschakelaar. Hoewel bij hem de lampjes niet meer brandden ( van de motorfiets )
en die bij mij wel, leek het toch de moeite waard om de massa rechtstreeks op
het frame te zetten.
We konden onze ogen niet geloven een vonk als een beer en even later het
Kl………ding rijden als een zonnetje. Met als enige opmerking dat bij warme motor
stationair het olielampje blijft branden maar dat vissen we nog wel uit.
Moraal van dit verhaal (en dat komt verassend goed overeen met onze lichaamsbouw), Massa is alles
Klaas Jan en Maarten nog ontzettend bedankt, de club op zijn best.

Hans van Veller
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Door: Huib
Stiegelis

Leden die al langer lid zijn weten uit eerder verschenen stukjes in de Twin hoe ik
aan mijn Jupiters ben gekomen en de avonturen die ik er mee heb beleeft. Jup 1
vond ik via ‘de Particulier’ in schrootstaat, Jup 2 verkreeg ik door een plaatselijke
drammer een handelaar onder druk te zetten deze aan mij te verkopen en Jup3
vond ik onder een laag gier en stro in een stal waar tot voor kort varkens de Jup
bevuilde. Na een fusie tussen delen van deze drie kwam een perfecte en bijna
geheel op nieuwe onderdelen gebaseerde Jup te voorschijn.
Deze Jup en de reserve Jup’s stonden veilig mooi te wezen in een speciaal voor
hen gebouwde stalling (zie ‘de schuurtjes van Huib’). Het schuurtje van … was
een serie in de twin die een kijkje gunde in de werkplaats van de leden.
Toen sloeg het noodlot toe, ik ging verhuizen naar een huis zonder al deze luxe
voor hen, de mooie Jup staat nu onder een lek chinees zijltje te verroesten en het
zadel is al in staat van ontbinding.
Het goede nieuws is dat ik niet van wijn houd en dat de onderdelen van mijn donor Jups, keurig gesorteerd in rekken in de wijn kelder liggen. Er is dus nog hoop.
Ik hoop ooit de lucht weer blauw te kleuren (van de rook natuurlijk) en er zeven
uur over te doen om volgepakt van Dordt naar Overijssel te rijden. Maar ik ben
niet egoïstisch en denk ook aan alle leden die tijdens de toerritten konden genieten van mijn rookgordijnen. En
een andere manier om de kleine café’s te helpen is door als
er controle door de warenwet
is hen mij de schuld te laten
geven: “Ja, maar wij hebben
niet gerookt, er reed net een
Jupiter langs onze zaak”.
Tja, wie weet zien jullie mij
ooit weer op de Jupiterspan
verschijnen.

Huib
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Zandpadentreffen 2008

door : Clemy van der Steen

De weken voor het zandpadentreffen waren koud en vooral nat. Meestal kijk je dan
met gemengde gevoelens naar een aankomend treffen uit, maar dit keer dus niet
want hoe meer regen des te meer blubber en dat is wat je wilt hebben bij het zandpadentreffen. Het zandpaden treffen wordt jaarlijks georganiseerd door de MZ-club. Vorig jaar waren wij voor het eerst van de partij, maar we vonden het toen zo ontzettend leuk dat we het toen gebombardeerd hebben tot ons jaarlijkse kinderloze uitje!
Oké, dat geeft wat extra geregel vooraf, want iedereen (kinderen én het konijn) moet
goed onderdak hebben voor je met een gerust hart kunt vertrekken, maar dan kun je
er dan ook voor gaan. Nicolai vertrok begin van de middag met de Ural richting Overasselt en ik later met de auto, want ik mocht het optreden van Sophie natuurlijk niet
laten wijken voor het weekend, anders ben je natuurlijk een echt ontaarde moeder.
Bovendien als je met de auto gaat dan kun je nog wat extra zooi meenemen, zoals
een accordeon en wat extra dekens. Zelf keek ik wel uit naar een koud nachtje,want
de Sint had een nieuwe slaapzak in mijn schoen gedaan!!!
Met de Ural had Nicolai er net zo lang over gedaan als ik met de auto. Niet dat hij zo
supersnel was, maar ik was zo traag door de vele kilometers file. Voordeel: de tent
stond al en de bedden waren al opgemaakt (ja, je moet wel blijven nadenken natuurlijk als je de bagage verdeelt J). Het was leuk te zien dat er al weer zoveel enthousiastelingen waren, want als we het aan vrienden, collega’s of kennissen vertelden dat we
leuk gingen kamperen verklaarde iedereen ons voor gek, zélfs als we erbij vertelden
dat er een grote tent mét kachel bij was. Nou,zeg nou zelf…wie is er dan gek?
De mensen van de MZ-club en Michel de terreineigenaar hadden alles weer piekfijn
voorbereid. ’s Avonds weer gezellig bijgeklets met de mensen van de MZ en de UDCN.
Ook Luijt was gelukkig weer van de partij. Er werd weer vis gebakken, vlees gewiegd,
muziek gemaakt, fikkie gestookt en nog meergepraat onder het genot van een of
soms wat meer drankjes. Laat in de avond ging iedereen richting slaapzak en over het
algemeen hebben de meeste mensen het warm gehouden, maar tja…als je je slaapmatje vergeet, dan is het natuurlijk wel kou lijden, zeker als je iets te diep in het
glaasje hebt gekeken en je het niet meer kunt opbrengen om of de tuinstoelkussens
van Michel te lenen, of in het wc-hokje mét verwarming te gaan liggen. Maar je hebt
wél een verhaal als je weer thuisbent…elk nadeel heeft zijn voordeel tenslotte. Zaterdagochtend stond de koffie alweer klaar en kwam iedereen weer tot leven en rond
een uur of elf ging iedereen zich langzaam voorbereiden voor de rit. Extra lagen werden aangetrokken en er ontstonden allerlei waterdichte creaties. Wij bevestigden ook
nog even met tape de regenbroek aan de hoge schoenen en we hadden er zin in. De
motor van Roel had wat last van vocht, maar uiteindelijk kon iedereen op pad. De rit
was geweldig, het eerste stuk om effe in te komen
en toen doken we echt in de blubber langs de
15
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boomkwekerij. De truc is wel om voldoende afstand te houden, want als je voorganger stilvalt….ben je zelf ook de klos en wordt het duwen, sjorren en ploeteren. Da’s
natuurlijk wel weer leuk voor de kijkers. Het is altijd leuk om te zien dat iedereen met
een enorme grijns op z’n gezicht op z’n motor of in de bak zit, Hoe hoog de blubber
ook spat.
Nadat iedereen er op eigen kracht
of er door een andere motor of
mensen doorheen gesleept was
zouden we weer doorgaan. Op
naar nog meer leuke paden! Starten en…hmmm de Ural liep niet
lekker. Vast vocht, want dat kun
je wel verwachten na zo’n pad.
Maar de ontsteking was kurkdroog. De rest maar doorgestuurd en dokter Nicolai ging de
diagnose stellen ontdekte dat het
de bobine was. Da’s niet effe op
te lossen en op 1 cilinder de rit
vervolgen had geen zin,want met
2 is het al een sport om uit de prut te komen en dus pruttelden we terug naar de
camping. Het was niet eens een Russische bobine, want die had al kort na de aankoop het leven gelaten. Oké, bobine eruit gesleuteld (merk Watjong: ja, dat vonden
wij ook, want zolang zat-ie er nog niet in) en op zoek naar een motorzaak. We kwamen bij een Triumph-dealer en die keek heel wazig toen we de bobine lieten zien.
Ook ging er geen lampje branden toen we zeiden dat het voor een Ural was. Maar, hij
ging toch even voor ons kijken op z’n zoldertje en kwam met een winkeldochter naar
beneden. Die lag er al zo’n 15 jaar. Het was niet helemaal de goede maat, maar met
een “ty rapje” was die toch te monteren. Even testen en ja hoor, hij liep weer als een
zonnetje, maar het was te laat om de rit te vervolgen. Inmiddels kwamen de andere
rijders langzaam weer binnendruppelen. De rit was top geweest en de modder was in
zeer grote hoeveelheden aanwezig geweest. Zelfs de BMW’s met zijspan zaten op een
gegeven moment tot aan de tank in de drap. Shit…we hadden echt een hoop misgelopen, maar gelijk een goede reden om volgend jaar weer te komen. Verder geen
uitvallers, hoewel bij één van de BMW’s gedacht werd dat zijn versnellingsbak weer
aan gort was…na een flinke wasbeurt kon die opgebokt worden en uiteindelijk bleek
dat een kiezel zich tussen de remschijf en de remschoen ingevreten had en daardoor
het hele zaakje blokkeerde en de meest rare verschijnselen opleverde. De rijder (ben
zijn naam even kwijt, sorry) haalde opgelucht adem, dat scheelde ruzie met zijn
vriendin. ’s Avonds was er weer de beroemde mosselmaaltijd van Charles en volgens
de eters zijn het echt de allerbeste en allerlekkerste mosselen die je kunt eten. Als ik
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het goed heb onthouden heeft Charles
met zijn team 63 kg mosselen bereid! Het
eten ging in shifts, maar dat mocht de
pret niet drukken. Zelf hebben we niet
meegegeten, want we combineren het
zandpaden treffen altijd even met een
bezoekje aan vrienden die in Cuijck
wonen. Da’s van Overasselt vandaan nl.
stukken dichterbij dan vanuit Rijswijk.
Na een koude nacht (maar zweten in de
slaapzak) was alles ’s ochtends aardig
aangevroren. Zag er wel mooi uit. De jus
d’orange was slush puppie geworden en
het broodbeleg smaakte allemaal hetzelfde (naar niets dus). Bij het vuur werden
bevroren motorpakken weer ontdooit en
kon het opruimen beginnen. Het was inmiddels nat gaan sneeuwen en regenen en
Niek zou eerder vertrekken en dan zou ik de tent verder afbreken. Er moest aardig was ijs tussen de binnen- en buitentent vandaan geschut worden, maar uiteindelijk was alles opgeruimd. Nog even –tig keer naar de auto lopen en dan naar
huis. Ik kwam Michel tegen en die zei dan er iemand bijna in de greppel terecht
was gekomen, maar hulp was niet nodig, want er was hulp genoeg om de motor
terug te sjorren. Dan maar gewoon verder met inladen. Nog even langs de tent
voor een bakkie koffie en om iedereen gedag te zeggen en de mensen van de MZclub te bedanken. “Is Nicolai al weg?”, vroeg Peter (of was het nou Paul).”Ja, al
lang”, antwoordde ik.“Oh, heb je het niet gehoord dan?” Nee, dus. Die motor, die
bijna in de greppel lag, was dus Nicolai met de Ural. Terwijl hij een poging deed
om door de blubberzooi het terrein af te komen, bleef het gas hangen (stand: vol
open). En dat was geen goeie combinatie….sturend en vechtend had hij het span
bijna onder controle, maar de greppel (±1,5m diep) was net iets te dichtbij. Om
een ravage te voorkomen heeft hij toen maar gekozen om de bak op het boompje
te boren dat er nog voor stond. Mooie deuk, maar verder geen persoonlijk letsel
of schade. Toen ik aankwam lopen was het euvel van het gas net gevonden. Eén
of ander nippeltje was ergens uitgeschoten en blijven steken aan een Russisch
soldeerkloddertje. De terugrit is zonder rare zaken verlopen, maar was koud lang
en nat. Helaas geen mooie foto kunnen meesturen voor bij dit stukje van de deuk,
want zwart en een deuk laat zich niet goed fotograferen. Reactie van Nicolai op de
deuk: “Ach gelijk een goede reden om die bak door te slijpen en te verbreden!”.
En zo kan ik dus mooi eindigen met wederom:
Elk nadeel heeft zijn voordeel!
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door: Karin de Zwart

Zomer. Spanje aan de kust. Pittoresk terrasje. Zonneschijn en vrolijke mensen.
Ineens valt mijn blik op een stoer uitziend type, een eindje verderop. Zonnebril,
tattoo op rechterbovenarm, strakke zwembroek. Ik kijk. Hij kijkt en wuift. Kent hij
mij? En liever: ken ik hem?
Ik blijf hem onbeschaamd aanstaren in een poging iets herkenbaars te vinden in
zijn gezicht, terwijl hij mijn kant op komt. Er rinkelen alarmbellen in mijn hoofd,
maar ik kan niet thuisbrengen waarom.
“Hoi,”zegt hij ongedwongen en in feilloos Nederlands.
“Hoi!”
“Zin in een ritje?”
Zin in een ritje? Waar is die op uit?
“Ritje?”
“Ja,” zegt hij en wijst achteloos schuin over zijn schouder naar een driewielige
zijklepper. Hee! Die herken ik wèl!
“Een Dnepr,”zeg ik opgetogen,”daar hebben wij ook een exemplaar van, thuis.”
“Hm-mm,” mompelt hij begrijpend, “leuk dingetje, toch? Gaan we?”
Tja, tegen een zijspanritje in Spanje kan ik toch geen nee zeggen, denk ik, terwijl
ik om me heen kijk of Harry en Stef al aan zie komen. Tegen beter weten in, trouwens, want als die twee een kartbaantje gevonden hebben, zijn ze er natuurlijk
niet binnen een halve dag vanaf.
“Nou…leuk!” zeg ik toch een beetje aarzelend.
Voordat ik me kan bedenken is hij in zijn motorpak geschoten en reikt hij er mij
ook een aan. Na een heerlijke rit in het zijspanbakkie door vergeten Spaans landschap, met kleine bochtige weggetjes, prachtige natuur, bergen en dorpjes, ploffen we weer voldaan op ons terrasje neer.
“Waar heb jij zo leren rijden,”vraag ik onbedoeld bewonderend.
“Ach, ik ga al een tijdje mee en dan wordt het toch een soort tweede natuur,”antwoordt hij met een knipoog.
“Ah! Dan verplaats je je zeker alleen maar met deze Rus?”
“Liefst wel, maar vanwege mijn werk ben ik wel eens aangewezen op andere vervoermiddelen,” verzucht hij.
“O?” zeg ik vragend, terwijl ik hem in gedachten al rond zie scheuren in een vet
luxe Alfa Romeo, waarvan ik het soort niet kan onthouden. Of zo’n ander juppig
autootje. Maar niets van dat al.
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“Paard.“
“Paard?“
“Ja, zo’n viervoeter, met manen en een staart. Mooie beesten hoor, daar niet van,
maar ja, er in weer en wind op rijden, da’s toch ook niet meer wat het geweest is.
Je moet toch eigenlijk met je tijd kunnen meegaan en lekker gemotoriseerd rond
kunnen rijden tegenwoordig. Maar de mensen, hè, ze hangen zo aan traditie. Ze
willen geen veranderingen.”
“Maar ze rijden toch allemaal in motorvoertuigen? We staan van Groningen tot
Maastricht in de file.”
“Ja, ze gebruiken de veranderingen ook wel voor zichzelf. Maar ze gunnen het een
ander niet. En dat is zo jammer.”
“Maar wat houdt je tegen om niet op je Dnepr-tje naar je werk te tuffen? Zoals
we net gegaan zijn.”
“Ach, ik zou er een lieve duit voor over hebben. Maar ze zeggen dat ik dan niet
meer bij het bedrijfsimago zal passen. Dan danken ze me af. Word ik overbodig
bevonden. Met de hartelijke dank voor de bewezen diensten.”
“ Nou lekker dan.”
“Lekker. Ja, dat is nog wel een reden dat ik blijven mag. De klandizie vindt mijn
werk wel lekker. De bond van tandartsen is daar uiteraard wat minder over te
spreken.”
“Ik volg je even niet.”
“Geeft niet. Ik volg ook zoveel niet. Dat houdt je hoofd leger. En hoe leger je
hoofd, hoe meer plek je over hebt om te genieten.”
“Verplaats je je voor je werk ook nog weleens met iets anders dan een paard?”
“Ja, ik heb gebruik ook oude schepen. Dat stamt van vroeger.”
Een paardrij-instructeur met een voorliefde voor zeevissen. ’t Is op z’n minst een
intrigerende man.
“Aah, daar heb je Harry,”zegt hij, terwijl ik inderdaad mijn mannen aan zie komen.
“Maar… waar ken jij Harry van…?” stamel ik.
“O, “antwoordt hij, terwijl hij alweer op zijn stalen driewieler klimt, “ooit es met ‘m
meegereden!… Op zijn Dnepr! Enne… ook voor mijn werk. Dat dan weer wel!”
Dan trapt hij op de kickstarter en vertrekt zwaaiend. En aan dat zwaaien herken ik
hem ineens…
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Groetjes,

Karin
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Engeland 2008

door: Gerrit, Henk, klaas jan, Luijt, Hans, Benno

Gerrit:
4 Jaar terug voor de eerste keer met het span naar Engeland geweest voor het
treffen van Cossack Owners CLub, de MZ riders club en de Jawa/CZ club. Dit was
een zeer goed treffen op de rand van Wales/Engeland. Na dit treffen hebben enkele leden bijna direct gezegd 'volgende keer weer'. Nu dus, 4 jaar later gaan we
weer.
Wij, (Henk, Luijt, en ik) gaan dinsdag 26-8-2008 op weg om de boot naar engeland (Hoek van Holland-Harwich) te halen. Wij drieën gaan overdag met de boot
omdat ons wel lekker leek. Benno, Klaas-Jan, Robert en Hans gaan met de avondboot. Wij hebben afgesproken woensdagochtend bij Tony (Tony was de vorige
eigenaar van de Catle Inn in Ramsey, Ongeveer 10 minuten rijden van de boot,
vlak bij Harwich). De eerste ploeg was 's avonds om 8 uur aangekomen in Engeland. Direct door naar Tony gereden en de tentjes opgezet om een biertje in de
pub te kunnen doen.
Woensdagochtend 27-8
Om 7 uur worden wij wakker gemaakt door een hoop herrie van stinkende en
lawaaimakende Dnepr's, een BMW en een Junak van de rest van de groep. Handen schuddend met een bakje koffie een beetje bijgepraat en besloten om Klaasjan voorop te laten rijden, op naar het noorden. Vanuit Ramsey via Colchester,
Sudbury geraakt zonder problemen. Hier begon het, de Junak van Robert stopt
ermee, geen stroom meer voor een vonkje, Accu dood. De dynamo laad niet bij
denken we. Eerst zelf een paar zaken gecontroleerd en daarna hebben we toch
maar de AA (Engelse ANWB, nee zo erg was het nog niet dat de drank er al aan
te pas moest komen) gebeld. Robert is niet voor niets lid. Nog
even bij de plaatselijke Halfords
gekeken voor een 6 volts accu
maar die had hij niet. (De eigenaar van de Halfors kende de Russische motoren wel, hij is zelf
Rus). Voordat de AA er was maakten we nog kennis met Peter, een
toevallige voorbijganger wiens
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vrouw een oerbetrouwbare ? Ural 750 uit
2002 heeft, zij heeft er
nog nooit problemen
mee gehad. Hij wist
ook dichtbij nog ergens
een ouderwetse Battery-shop, Benno is
achter Peter aangereden en heeft daar een
vers accuutje opgehaald. Ondertussen
was de AA gearriveerd
en in overleg met Robert en de AA besloot
Robert om met de Junak direct naar Market
Harborough door te gaan rijden en daar de accu's weer onder stroom te zetten.
Na nog iets gegeten te hebben bij KFC 's morgens om 11 uur en nog een kleine
reparatie aan mijn motor (kleine ring om vlotternaald) verricht te hebben zijn
klaasjan en ik even gaan pinnen in het centrum van Sudbury waarna de groep -1
op weg gaat naar Thetford en King's Lynn alwaar wij boodschappen hebben gedaan voor de BBQ. Informatie over een camping is lastig te vinden maar na een
0,5 uurtje vinden we een trailerpark waar ze geen tentjes willen hebben. de beheerder wist wel uit te leggen waar een tentplace was en dat vonden we in Getney ten westen van
King's Lynn. Een hele
camping voor ons alleen. Na een lekkere
BBQ een Diny uitgevoerd en wat biertjes
gedronken. daarna
lekker een tukje gaan
doen.
Dit was de eerste lekkere dag, Gerrit. Zo de
volgende is.
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Dag 2: Luijt, 29-8-2008
Opgestaan, heerlijk ontbeten, gedoucht, ingepakt en gestart. Echter, ik bleek
geen spanning te hebben, want na contactsleutel omgedraaid te hebben geen
rood lampje. Oorzaak bleek al snel, een verrot massapikschakelaartje. Gisteren
niet volledig afgetankt, dus alleen voor mij werd een benzinepomp opgezocht.
Iedereen weer afgetankt. Gerrit kreeg in Barnac een lekke band, oorzaak, spaak
kapot waarna de nippel door de binnenband is geschoten. Door mooi landschap
gereden. In Stanford boodschappen gedaan. Mooi stadje met veel oude gebouwen en veel kerken. Hans heeft kippen gekocht en gaat vanavond kip voor ons
klaarmaken. Op zoek gegaan naar een camping. Al vrij snel hadden we een mooie
camping gevonden in
Wing. Gerrit, Benno en
Henk waren hier vier jaar
geleden al geweest. Heel
aardige campingbazin.
We hadden het gehele
terrein voor onszelf zodat
we de mooiste plaats
konden opzoeken. Grappige kippen en ganzen
lopen hier zo je tent in.
Rond 5:300 uur begint
Hans aanstalten te maken om een kip te gaan
klaarmaken. Gerrit gaat
nu eindelijk ook maar
zijn tent opzetten.
Naschrift: Gerrit verloor de wegenkaart onderweg, waar vervolgens de rest overheen gereden is. Gevolg was dat we een nieuwe kaart moesten kopen en Henk al
zijn aantekeningen op de oude kaart kwijt is. Doorgereden naar de kust in de ochtend over duistere weggetjes. bij een hoge dijk hadden we een mooi uitzicht over
het wad. 's avonds met zijn allen eten gemaakt en opgegeten (onder leiding van
Hans) en een lekker biertje gedronken, zo volgende ....
Dag 3: Benno 30-8-2008
Donderdagavond hebben we genoten van een copieuze kipmaaltijd. Het koken
ervan was op zich al een spektakel op zich.
Met 1 meesterkok en vijf bemoeials was dit al
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een spektakel op zich. Met
vereende krachten en al het
kookmateriaal ingezet werd
een heerlijke maaltijd gemaakt, helaas moesten de
laatste twee blikken Guinness geofferd worden in het
mengsel, voor de smaak,
volgens de kok. Daarna
hadden we een mooie avond
met een roseetje, biertje
enz. Het wordt al wat later,
misschien halen we morgen
middernacht wel voor we het
mandje induiken.
Na een goede nachtrust moest het gaan gebeuren, De finish is in zicht. Hemelsbreed zitten we denk ik nog maar dertig kilometer van het einddoel. Nu kan er
toch niets meer gebeuren zou je zeggen. Omdat de afstand zo klein is besluiten
we ontspannen de dag te beginnen. Rustig ontbijten met een eitje, bacon, tomaatje en bonen in tomatensaus doen we kracht op voor de gehele dag. Rustig
aan betekend toch dat we om 10:30 uur klaar zijn voor vertrek. Bij het starten van
Olga valt me op dat het gas blijft hangen. Nieuwigheid denk ik, rijden met dat
ding. Ik rijd ook al twee dagen met een scheurtje in de wangen van mijn band
rond dus dit kan ook wel. Dnepr's zijn nu eenmaal kogelvrij (oei, wat zal ik dit
later gaan betreuren). Na veel ontwijkende manoeuvres zijn we er dan toch in
geslaagd om in Market Harborough aan te komen. Op het terrein aangekomen
vinden we het gebruikelijke tafereel. rondom het
terrein (de pitch) staan de
tentje en motoren opgesteld. Natuurlijk zijn we als
buitenlanders weer gratis
welkom en zetten we in
een broeierige sfeer de
tenten op. Na deze enerverende activiteit besluiten
we te gaan relaxen met
een motorrit naar het
tankstation en supermarkt.
De Guiness is op en zonder ons medicijn redden
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we het hier niet lang meer. Later op de dag wordt onze delegatie nog uitgebreid.
Groep Oost komt met een man of acht het terrein op rijden en Jeroen uit Vlissingen heeft de weg ook gevonden. Deze had waarschijnlijk veel te veel benzinedampen opgesnoven onderweg want hij vond de Engelse dames steeds mooier
worden onderweg. Toch maar eens dagje op zijn ural rijden, misschien werkt het
bij ons ook.
Vanavond krijgen we weer een specialiteit van het huis. Hans prepareert een pasta Putana voor ons waar ik de vertaling maar van weglaat. Na het eten nog een
paar biertjes en de dag zit er weer bijna op.
Volgende ...
Dag 4: Klaasjan. Zaterdag
Het is iets kouder, we beginnen met het ontbijt.
Luijt probeert naar huis te bellen maar belt het
nummer van zijn werk. Wat betekend deblock
nouw weer, waarom staat dat steeds op zijn
toestel en wie heeft er verstand van een swing
800 ??
Toerritje van Ongeveer 60 mijl gemaakt, de omgeving hadden we op de heenreis al gezien. Tussenstop bij het meer in Rutland. Tenslotte nog
een stopje in foxton waar 10 a 12 sluisjes voor
Narrow-boats achter elkaar liggen. Best grappig
die supersmalle sluisjes. Lekker gebierd bij het
clubhuis. In totaal 47 personen hebben de toerrit
meegereden. Got no mates or friends, Yorkshire
Section, MZ driver.
Dag 5: Zondag
we besluiten een Full English ontbijt te verorberen in het clubhuis. De hele zooi
druipt van het vet en ligt als een blok op de maag. Luijt komt iets later aan teafel
en denkt dat er met zijn ontbijtje door ons is geknoeid omdat het zo vet is. We
nemen afscheid van Benno, Hans en Klaas Jan die de boot van dinsdag nemen.
Wij zijn van plan om een deel van Wales aan te doen. Na een dagje sturen met af
en toe een buitje belanden we in de buurt van
BromYars op een nette camping. Na een SMS-je
aan Hans blijkt dat hun groepje al op het asfalt
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bij de boot is beland, Benno's versnellingsbak aan bonken. ze nemen de boot een
dag eerder terug, balen. Gerrit en ik nemen een whiskey als slaapmutsje, Luijt ligt
met buikkramp in bed. Zouden die twee happen ontbijt de veroorzaker zijn ??
Dag 6: Maandag
Gewekt door een stralend zonnetje, een lekker kopje theeën en het gekerm van
Luijt. Het belooft een mooi dagje te worden, Wales is in zicht moeten nog even
Luijt afwachtten. Samen met Henk even brood gehaald in het dorp en Norit voor
Luijt en zijn diaree. Na overleg over de route van die dag besloten om richting
Wales te gaan en het aan Luijt over te laten hoe het gaat. Na een mooie rit waarbij we steeds in de zon en voor de buien uitreden aangekomen in Hay-On-Wye,
Wales, in het noorden van het natuurgebied "The Black Mountains". In dit mooie
dorpje waar mensen op vakantie waren die nog niet in het digitale tijdperk waren
aangeland een groepsfoto door deze mensen laten maken van Luijt, Henk en mij.
Deze aardige man
kreeg het echter met
de camera van Henk
niet voor elkaar waarna hij aanbood om het
met zijn eigen camera
te doen, als ze weer
thuis waren zal hij ze
dan wel opsturen.
toen de man een
adres vroeg gaf ik
hem in alle onschuld
mijn emails-adres. Dit
was dus het beruchtte
digitale probleem, hij
kende geen internet of
email. Dus mijn huisadres gegeven en
enkele dagen na dat we terug waren lagen er keurig 3 foto's thuis. Ik ga hem nog
een bedankje sturen (maar ja, een mailtje was gemakkelijker geweest). In de
black mountains een mooie route gereden en genoten van het uitzocht (ook Luijt),
ongeveer 650 meter hoog. Na dat we Wales weer uit waren zijn we toch maar
eens aan de terugreis begonnen richting de boot. Aan het einde van de dag op
zoek naar een slaapplaats waren de eere campings zogenaamd nox en hebben we
dus nog een redelijk lange tijd doorgereden in de regen. De regen, ja, de weergoden waren zeer ontstemd dat wij Great Brittain gingen verlaten en straften ons
met regen, veel regen. Uiteindelijk een kleine camping op loop en rolafstand van
Pagina 26

de Pub gevonden. Luijt
ging douchen en direct
slapen want die was
gesloopt na deze dag.
Henk en ik zijn even
naar de pub geweest.
We wilden ook weer
vroeg te bed maar we
durfden niet terug vanwege de regen, Echte
Regen ....
Dag 7 : Dinsdag
Toch weer die zon in de
ochtend.. spullen uitstallen om te laten drogen. Onze campingvrouw (even voor Gloucester) had warme stokbroodjes gebakken, een lekker gekookt eitje er op en de dag kan weer beginnen. Na een stukje
op de snelweg toch weer bij lekker binnendoor richting Oxford via Thame, Dylesburg, Chesham.
Eindelijk op verzoek van Henk ook eens geluncht bij een truckstop (keuken op
wieltjes van 2x2 meter op een parkeerplaats) dit was ook weer lekker vet + thee.
Hier met Henk overlegd over luijt dat de boot binnen bereik lag maar dan wel met
een stuk M25. De grote ring rond Londen. 4 rijen vrachtverkeer die harder reden
dan ons , Niets tegen Luijt gezegd en we zijn weer gaan rijden. De M25 op was
niet leuk maar we schoten wel lekker op. Bij een groot tankstation hup de M25 af
om even te tanken. Komt er een zeer boze meneer op mij af, Hoe kan ik het in
mijn hoofd halen om met die Russen op de M25 te rijden (Luijt dus).
Na uitleg dat we voor de boot van
dinsdagnacht gingen was alles weer
koek en ei. Zelfs een lichte glimlach
op zijn lippen (we gaan naar
huuuuiiiiisssss, dacht hij). Zonder
verdere problemen aangekomen. In
ramsey waar we even via tony's
wilden gaan om te kijken of Robert
daar nog was, en ja Robert was
daar.
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Even bijkletsen en toen
naar Harwich voor de Fish
and Chips en de boot
natuurlijk.
Dag 8: woensdag
Een goede nachtrust op
de boot gehad. Luijt slapen. Henk en ik nog even
de Engelse euro's opgemaakt in de bar en ook
geslapen als een os. Tot
je wordt gewekt door een
zoetgevooisde stem uit de
speakers dat we om 8 uur ontschepen, het is dan goed 6 uur (de trut !). Na een
klein ontbijtje gaan we naar de motor en ontschepen wij weer op de Nederlandse
kust en beginnen we aan de laatste etappe.
Daar het gebleken is dat Russen ook
snelwegen aankunnen neemt Henk
de kortste route naar uithoorn (groot
stuk snelweg) in de ochtendspits in
NL net voor de file van de snelweg af
en het laatste stuk rustig aan. Maar
met zo weinig problemen kan je niet
thuis komen dacht mijn fiets.
Bij een paar stoplichten kwam Luijt
naast mij staan en wijst naar mijn
achterwiel (deze slingert erg). Bij een
bushalte gestopt en ja hij slingerde
wel wat. Er waren 10 spaken gebroken, de lange, dus wisselen die handel. Nou heb ik wel een wiel maar
geen band dus de band overzetten
op een andere velg (binnen 20 minuten weer rijden). Na dit probleempje
nog even een bakje gedaan bij Henk.
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afscheid genomen van Henk en Trix. Luijt en ik naar huis. Ik heb Luijt maar weggebracht en Thea verteld wat er gebeurd was( niet gegeten, weinig gedronken
dus Thea mocht hem weer opkalefateren).
dit was een leuke week met veel leuke dingen tot over vier jaar.

De Engelandgangers,
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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!
Dit maal met…..
Naam:
Leeftijd:
Gezinssamenstelling:
Beroep:
Motorpark:
Lid van de UDCN
sinds:

Luijt Postma
je bent zo oud als je je
voelt
Man, vrouw (kinderen
de deur uit)
(roeping) ik werk bij de
gemeente
Ural solo, Ural met zij
span, Honda Rebel en
Kawasaki VN 750
1997

Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
De heer GVE had een Ural solo gekocht en was lid geworden van de
U.D.C.N., ik vond dat zo’n maf ding, dat wilde ik ook. Ik liep toen al snel
tegen een winkeldochter aan in ’s-Graveland en ruilde hem met gesloten
beurs in voor een Honda Nighthawk.
Wat is je beste herinnering aan je Rus?
De momenten waarop je zonder problemen hebt gereden. Met name zonder pech,bijvoorbeeld helemaal naar Delfzijl Texel,, Jalhay of Engeland.
Wat is je slechtste herinnering aan je Rus?
Toen ik onderweg naar het wintertreffen een klep door de zuiger kreeg.
De hele binnenkant was eruit gebikt, wat een rotzooi. Gelukkig ben ik lid
van de ANWB, dus kwam weer comfortabel thuis.
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Wat is de mooiste anekdote die jij
kent over een Ural, Dnepr, Chiang
Jang o.i.d.?
Een van onze leden (AB)ging solliciteren naar een baan als monteur bij een
transportbedrijf. Wat is je opleiding
vroeg men daar. Die staat buiten zei
hij, door het raam wijzend naar zijn
Ural-span. Nou als je dat kan laten rijden, ben je aangenomen!
Heb je nog andere hobby’s?
Ja, zeevissen en vis bakken en roken.
Ook probeer ik het accordeon te bespelen, heb daar ook les in.
Wat was het beste treffen ooit?
Dat is moeilijk te bepalen. Wat mij
steeds bij blijft is een treffen heel lang
geleden in Delfzijl. Tijdens “Delfsail” en toen was ook de WK finale tegen
Duitsland. We hebben toen het hondje van een van de leden nog oranje
gespoten.
Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder
en waarom?
Ja, dat is zonder twijfel volgens mij de motor van JB. Een kruising tussen
een Rus en een Duitser, met een uitstraling van “ik kan elk moment in
elkaar storten”. Hij rijdt daar al zolang ik lid ben mee, maar het gebeurt
nooit.
Wat is de beste motortip die je hebt?
”Let wel langzaam gaat het snelst”.
De ultieme vraag voor Luijt van Benno:
Wat heb jij met water en vissen in het algemeen?
Ik ben bijna in het water geboren.
Onder het oppervlak schuilt een onbekende
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wereld. Het is fascinerend als je daar een bewoner van aan de haak slaat
en hij is nog lekker ook.
Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Ja dat is moeilijk, het is wel typisch Nederlands om iemand recht voor zijn
raap wat te vragen. Maar ik zou wel eens willen weten waar Hans van
Veller zijn culinaire opleiding heeft gehad?
Dus, de volgende keer in de tien, de tien vragen aan …………..
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)
Gaf Boris in de RT 73 nog een stukje geschiedenisles
over “Kasja” , nu heeft hij weer eens een recept bedacht dat in de smaak zal vallen.
Hoewel er maar weinig gerechten in de schaduw kunnen staan van de “gepareerde ossenhaas” , maar dat
even terzijde. Het is weer herfst en dan is er weer volop zuurkool verkrijgbaar, zeer gezond en vitaminerijk!
Russischer kan het niet.
Kwasjenaja kapoesta
(zuurkool uit de oven)
Wat heb je nodig?
750 gram fijngesneden zuurkool, 3 of 4 geraspte appels, 100 gr. geweekte rozijnen, 150 gr. gemengde noten, 100 gr. geweekte abrikozen, 3 eieren, 1 bakje zure
room (smetana) , zout, peper, paneermeel en boter.
Hoe maak je het klaar?
Roer de zuurkool, de appel, rozijnen, noten en abrikozen door elkaar en doe alles
in een beboterde ovenschotel. Klop de eieren door de zure room, voeg zout en
peper toe en giet dit over het koolmengsel. Bestrooi het gerecht met paneermeel,
doe er wat klontjes boter over en zet het 20 a 30 minuten in een matig warme
oven.
Drank advies: drink er een herfstbokje bij!

Priejatnawa apjetieva!
(eet smakelijk)
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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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Watjestreffen 2009
(13, 14 en 15 februari)
Beste mensen,
Voor de wat minder winterharde figuren, beginnen we ons clubjaar weer
traditioneel met het “Watjestreffen” in Huizen, waarbij we toch stiekem
hopen op een flink pak sneeuw.
De plaats van handeling is -net als in de voorgaande jaren- camping “De
Woensberg” aan de Woensbergerweg 5 in Huizen. Op “ons” terrein staan
7 blokhutten, waarin 56 personen kunnen slapen. Er is een clubhuis en
een plek voor een kampvuurtje. Verder zijn er goede sanitaire voorzieningen.
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Het programma ziet er als volgt uit:
Aankomst vrijdag van af 12.00 uur. Drankjes en versnaperingen zelf meenemen of om de hoek inslaan, bij het winkelcentrum de “Oostermeent” in
Huizen. Zaterdag en zondag om 9.00 uur is het gezamenlijk ontbijten.
Zaterdag om 11.00 uur begint de toerrit met een bezoekje aan een bezienswaardigheid en een stop voor koffie. Zaterdagmiddag (om ca. 17.30
uur) wordt er een gezamenlijke maaltijd genuttigd. Uiteraard kun je vrijdag- en zaterdagavond rond het vuur zitten.
Even voor alle duidelijkheid: het is een weekendarrangement, dus tijdig
aanmelden is noodzakelijk. Vorig jaar bedroegen de kosten € 30,- per
persoon. Wat het dit keer zal zijn is afhankelijk van eventuele prijsstijgingen. Mensen die alleen met de toertocht mee willen doen zijn natuurlijk
ook van harte welkom, maar je wel graag even hiervoor aanmelden. Aan
de deelnemers die alleen aan de toerrit mee doen, zal een nog nader te
bepalen financiële bijdrage worden gevraagd, dit van wegen de organisatie.
Ben je van plan te komen? Meld je dan aan bij onze secretaris op telefoonnummer (035) 5261544 of zijn e-mail adres secretaris@udcn.nl
Tot ziens!

Het bestuur
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Sleuteldag 2
Half november was het dan zover, de tweede sleuteldag van de UDCN te Zevenbergen. Mario, mijn vaste sleutelmaatje had zijn garage ter beschikking gesteld
om eens lekker uitgebreid te kunnen prutsen aan onze motoren.
Door een kleine tien personen werd deelgenomen aan deze dag waar ze hopelijk
weer iets meer hebben geleerd over het prutsen aan onze Russische liefjes. Als
warming-up wilde Alex zijn achterbandje even vervangen door een noppiger
exemplaar voor de stoer. Meteen en passant ook nog maar even zijn wiellager
doorgenomen want dat was ook niet helemaal fris.

Aanschouwelijk onderwijs doet het altijd goed bij de zwarte handen brigade en al
snel was er meer mensen de handen aan het vies maken.
Tussen de bedrijven door is nog een Ural-bak gedemonteerd die blijkbaar niet
wilde schakelen (Ural zeker :), Dnepr’s schakelen of knallen uit elkaar).
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Marcel zijn motor had nog wat groot onderhoud nodig aan achterwiel, remmen,
zijspan-uitlijning en bevestiging.
De aanwezige
Ural had natuurlijk
niets behalve een
busje spray-on
Mud wat met
vaardige hand
aangebracht was
door de coureur.
Hopelijk hebben
alle aanwezigen
het naar hun zin
gehad en gaan we
de volgende keer
weer ergens anders in het land
aan het sleutelen.
Met vriendelijke
groet,

Benno
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Moto-crypto
Oplossing van RT 72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kamperen
haringen
bloemkoolwielen
remschoenen
schollen
ferrie
luchtbed
bouchies
leep
Kater

Nieuwe opgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snel je mening klaar hebben
Wegenbelasting
Chef met kapsones
Ermee geboren zijn
Gebitsbeschermer
Homokroeg
Carpoolplaats
Bazen oliemaatschappij?
Zoiets als achtbaan
Zoiets als T kruising

.o.. .oo. .e .o…
a…u.
.a..oo..
.e..
.a..eu.e.
.i..y.a.
.o..a…u..
.e..i.e.e..i..
..ie…o..
e. .o…

Je oplossing zo spoedig mogelijk opsturen naar het secretariaat voor een fantastische prijs. secretaris@udcn.nl
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Verkauf – Service – Ersatzteile
Ihr Spezialist für:

URAL

Chang Jiang

Gespanne und Motorräder

Gespanne u. Solomotorräder

Wir bieten: Reparaturen – Zubehör – Ersatzteile
Für fast alle russischen Motorräder
Täglichen UPS – Versand

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11:00-19:00 Sa. 11:00-14:00
Fuldastr. 4
D-046117 Oberhausen
Tel: 0208/662822
Fax:0208/633755
Home: www.ural-team.de
E-mail: info@ural-team.de
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Wintertreffen Ardennen
Het komt er weer aan. Ijspegels aan je oren, tenen waarvan je het bestaan pas
na twee uur in een stoombad weer beseft, snotpinnen uit je neus tot aan de enkels en naturlijk het overbekende WIJ gevoel wat je overvalt op een wintertreffen.
Samen afzien in de kou, modder heeft iets. Net zoals op een zandpadentoertocht
waar iedereen onder de drek zit en vriendjes is is dat op een wintertreffen ook zo.
Al moet je het afzien zeker niet te letterlijk nemen want met de winters van de
laatste jaren in de herinnering lijkt het af en toe warmer op het wintertreffen dan
in het voorjaar. Een beetje bikkel slaapt natuurlijk buiten in zijn tentje, met een
extra slaapzak is het best uit te houden en het geeft een stukje extra inhoud aan
zo’n weekeinde.
Hopelijk kunnen we dit jaar wel eens gaan genieten van een mooi vriezend weekeinde met als het mag een beetje sneeuw. Na een paar sneeuwloze jaren die gelukkig ook modderloos waren is het nu weer wel eens tijd voor een lekker stukje
sneeuw Ook dit jaar is de vaste plaats op de vaste datum weer het doel van onze
reis.
Nog even voor de minder
doorgewinterde winterganger:
Datum:
16,17 en 18 januari 2009
Locatie :
Camping de La Gileppe
Rue de La Gileppe 59
Jalhay
Telefoon:
0032 87 64 7022
WWW.LAGILEPPE.EU
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Agenda van de U.D.C.N. 2008-2009
12-13-14 december 2008
VEHIKEL Oldtimermarkt VH64, Open vrijdag 14.0020.00, zaterdag/zondag 10.00-17.00 , Veemarkt Utrecht
Sartreweg 1-3 3573 PW Utrecht
16,17 en 18 januari
Wintertreffen, op de gebruikelijke locatie in Jalhay is er weer het wintertreffen dit jaar. Hopelijk dit jaar met meer sneeuw en koude dan de voorgaande jaren. Zie de twin voor meer info.
13,14 en 15 februari 2009
Watjestreffen UDCN, op de Woensberg te Blaricum.
6,7 en 8 maart 2009
Vehikelbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht met aanwezigheid van de
U.D.C.N. stand. Kom gezellig even langs, een bakkie doen of zomaar even
bijpraten.
4 april 2009 / 1 November 2009
Onderdelenbeurzen U.D.C.N. Ook in 2009 weer in Kesteren, een op zaterdag, een op zondag.
24,25 en 26 april 2009
Voorjaarstreffen UDCN met de Algemene LedenVergadering. In het
noordwesten van Nederland
19,20 en 21 juni 2009
Zomertreffen U.D.C.N. In het mooie Noord-Brabant
18,19,20 September 2009
Najaarstreffen van de U.D.C.N. in een van de Noordoostelijke provincies
van Nederland.
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Kosten :
Kosten tent
p.p.
Motorfiets
Slaapzaal tot 20 pers.
boven de 20 pers.
Caravan

5,00 p.n
3,50 p.n.
2,00 p.n.
150,00 p.n.
7,50 p.p.p.n
35,00 p.n/ max 6 pers.

Individueel zelf af te rekenen met de campingbeheerder. Eten en drinken zijn binnen in de bar verkrijgbaar. In het dorp (ca. 2 km) is een supermarkt en andere
winkeltjes te vinden. Als je wilt overnachten op de slaapzaal of een caravan huren
moet je dit zelf even regelen en contact opnemen met de beheerder. Het is zeker
mogelijk maar (nog) niet geregeld. Volgend jaar willen we misschien proberen
om het weekeinde door te schuiven van januari naar februari, de winterkansen
zijn dat wat groter. Dit zal ruim op tijd gemeld worden aan jullie.
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Zandpadentoertocht 2008

door: Benno van Ham

Eind november was het weer zover, het jaarlijks blubberspektakel genaamd Zandpadentoertocht. Een 8 jaar geleden in een tochtige tent bedacht door een paar
idioten die van zandpaden houden. Dit treffen heeft inmiddels een eigen plek verworven in de agenda en met een zekere rechtvaardiging. Nu 8 jaar later is het
een treffen met meer dan 40 motoren en een klein 70 mensen die zich als ware
masochisten komen vermaken.
Eigenlijk zijn we allemaal in
ons hart kleine kindertjes die
graag in de zandbak spelen en
de Zandpadentoertocht (ZPTT
voor ingewijden) is daar het
ultieme geneesmiddel voor.
Ieder jaar doet de organisatie
verwoede pogingen om het
ons zo moeilijk mogelijk te
maken. Door boomgaarden,
akkers en langs kanalen is een
route uitgezet die zich lijkt te
kenmerken op een paar dingen die we normaal niet zo
veel berijden. Zand, water,
modder, blub, slik, drek of hoe je het ook mag noemen, allemaal zitten ze er in.
Ook dit jaar was het weer zover en moest de
jaarlijkse ZPTT verreden worden in het land van
Grave. Het veld was qua lay-out een beetje
aangepast en iedereen werd verzocht zijn tenten op het achterste veld op te zetten, de aanrij-route was al snel papperig en gezellig geworden en voor een aantal motoren was dit al de
eerste uitdaging. Hoe kom ik op het veld. Ook
Henk met zijn aanhanger haalde het niet op
eigen kracht, de aanhanger is domweg te lomp
voor de beschikbare grip. In alles rust is het
paviljoen opgebouwd en de avond besloten met
wat alcoholische versnaperingen. Op zaterdagochtend was het zo ver en na een rustige opstart begon de
hele stoet rond
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de middag nerveus te
worden. Iedereen in
de oude spullen en
regenpakken gehesen
en het opstellen kon
beginnen. Waar dit
de eerste jaren nog
eenvoudig was wordt
het ieder jaar toch
een langduriger proces om de gehele
groep op gang te
krijgen.
In de eerste groep
zijn we met wat voorsprong vertrokken
van de snelle solo's. Na een kilometer of vijf was het zover en gingen we van de
dijk de eerste zandpaden op. De route door de boomgaard is altijd al wat klef
maar nu leek het wel op kauwgom. De motoren die slim dachten te zijn en op het
droge stuk te gaan rijden kregen hier veel last van. Henk zijn voorwiel stopte al
snel met draaien en zat helemaal volgekoekt met vette grond. Achterkant idem en
dus kon het grote duwen beginnen. Gelukkig waren we niet de enigen want links
en rechts van ons stonden meerdere brommers vast in de troep. Met vereende
krachten en Ties zijn Bmuradnepr was het leed al snel geleden en konden we op
de dam even bijkomen. De groepen waren inmiddels al weer samengesmolten en
dus werden we opnieuw uitgesplitst. Een
paar kilometer verder
was het al weer raak,
een gemeen slecht
pad waar motoren
zich tot op de koplamp ingroeven. Ook
hier weer geruime tijd
doorgebracht met zijn
allen om de motoren
er doorheen te krijgen. En zo ging het
verder. Op een gegeven moment zijn Henk
en ik er tussenuit gePagina 46

piept om lekker een frietje
te gaan eten. Toen we
daar zaten te genieten
kwamen er geleidelijk aan
alle motoren weer langs
geprutteld. Roel zijn Chiang
kwam bij ons tot stilstand
omdat hij de weg kwijt was
en daarna wilde het kreng
niet meer starten. Achter
Henk zijn Dnepr zijn de
laatste kilometers afgelegd
naar het treffenterrein. Hier
stonden de aanwezigen alle
aankomende brommers
met belangstelling gade te
slaan, benieuwd wie er hier nog zijn Waterloo zou vinden op de oprit. Natuurlijk
trokken ook wij het niet en met duwen zijn we er dan toch doorgeraakt. Moe
maar voldaan afgetaaid naar de tent waar een lekker warm bakkie snert stond te
wachtten. Rond het vuur konden we lekker opwarmen en sterke verhalen vertellen zoals altijd. Volgens mij heeft bijna iedereen even vast gezeten maar ja wat is
vast zitten. Als je binnen afzienbare tijd weer op gang bent heet het denk ik geen
vastzitten maar even uitrustten.
Voor de mosselmaaltijd moest ik al weer weg helaas maar ik heb begrepen dat
ook dit weer een succes was, zoals altijd een heerlijk treffen voor de mensen die
een beetje vies worden niet erg vinden.
Met vriendelijke groet,

Benno van Ham
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Promotor November 2008
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Steunpunten:
Onze steunpunten zijn niets meer of
minder dan leden van de vereniging
die op een of andere manier besloten
hebben om hun kennis in te zetten om
jullie, de andere leden, 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 hen bellen, mailen of langs
gaan met je vragen, problemen en
andere zaken.
Denk eraan dat deze dankbare taak
vrijwillig door hun wordt uitgevoerd,
val ze dus niet op heel rare tijden lastig of verwacht wonderen van hen.
Ze zijn altijd bereid te helpen maar
ook zij zijn slechts mensen.
Vanuit het bestuur een welgemeend
bedankt aan de steunpunten 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 nog steeds wel !!
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