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In Memoriam Jan van Gend
Onlangs hebben wij het bericht ontvangen, dat Jan op 16 november 2009 is
overleden. Om de woorden van zijn vrouw te gebruiken “Hij heeft het na een
lange strijd verloren”. De meesten van ons kennen hem van de onderdelenbeurzen als “De Bandenman”. De afgelopen paar beurzen waren Jan en zijn
vrouw niet meer aanwezig. Jan had wel eens laten vallen dat er nog maar
weinig handel in zat, maar in werkelijkheid was er een diepere reden. Omdat
Jan daar nooit over sprak, kwam het bericht van zijn overlijden des te harder
aan. Graag hadden we hem zo af en toe een kaartje willen sturen om onze
belangstelling bij zijn ziekte te tonen. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Wij
wensen zijn vrouw en de familie alle kracht toe die nodig is om dit zware verlies
te dragen.

Het bestuur.
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Van de Voorzitter
Voor u ligt alweer de laatste Twin van dit jaar. Het afgelopen jaar is een goed jaar
geweest met weer veel geslaagde UDCN treffens en extra treffens zoals in Delfzijl.
Ook de onderdelenbeurzen en vehikel werden kwalitatief goed bezocht, maar
meer bezoekers zijn altijd welkom.
Ook komend jaar gaan we op die zelfde voet verder, gewoon zoals we dat
gewend zijn met elkaar, sfeer en gezelligheid als doel en de Russen als middel, of
is het nu andersom? Het maakt niet uit, we gaan gewoon door.
Nou ja ‘gewoon’? We bestaan komend jaar alweer 20 jaar en dat toch vooral
dankzij de oprichters van ons clubje en zij die de club draaiend hebben weten te
houden. En die dank gaat dan vooral uit naar alle leden die zich de afgelopen
jaren treffens organiseerden, technische ondersteuning hebben gegeven, onderdelenbeurzen organiseerden, stukjes geschreven hebben voor in de Twin en zij die
door de jaren plaats namen in het bestuur.
Het komende jaar zullen wij als bestuur de nodige aandacht aan ons jubileum
besteden, jullie kunnen een jubileum treffen verwachten, cadeautjes, een goed
gevulde jubileum Twin enz. Maar nieuw is dat de UDCN naar u toe komt het
komende jaar.
Wees gerust, we komen niet met een peloton Jupiterrijders op zondag morgen
jullie rust verstoren en de omgeving in de rook zetten. Het bestuur is voornemens
ieder lid komend jaar te bellen met een aantal vragen. We zouden bijvoorbeeld
willen weten wat voor motoren de leden hebben, checken of enkele gegevens nog
kloppen, indien gewenst e-mail adressen in ons bestand opnemen, met als doel snel
contacten te leggen als er bijvoorbeeld een activiteit in de regio is enz. Dus blijf in
de buurt van je telefoon of zeg indien gewenst je abonnement op.
Verder goed nieuws is te melden aangaande de clubwinkel. Na bijna twee jaren
met een open vacature voor een clubwinkel beheerder hebben we een lid bereid
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gevonden om de clubwinkel te gaan draaien, het gaat om een oude bekende, zijn
naam is Gerrit B. Ja, jullie lezen het goed, Gerrit gaat door. We zijn Gerrit dan ook
ontzettend dankbaar.
Minder nieuws is dat Jan van Gend enkele weken geleden is overleden, de meeste
van jullie kennen Jan van onze onderdelenbeurzen, waar hij op vriendelijke en
gemoedelijke wijze zijn waar aan de man bracht. Veel van onze Russen rijden op
zijn banden. Ik wens zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte toe.
Als laatste wil ik ieder van jullie prettige feestdagen en een goede jaarwisseling
toe wensen. Voor de winterrijders: Rij voorzichtig. En voor de niet rijders: Sleutel
veilig. Dan hoop ik ieder weer gezond terug te zien in 2010.

Huib Stiegelis
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Van de redactie
Zo, de laatste twin van het jaar ligt weer voor je klaar. Hopelijk vind je hierin weer
voldoende informatie om lekker weg te zwijmelen en dromen van die romantische
zandpadentoertochten en/of sleutelklussen in de regen aan de kant van de weg.
Als echte Russenrijder zit je natuurlijk niet te wachtten op een gezellig avond onder
de kerstboom maar besteed je die boom liever aan een kampvuurtje.
Nu, houd jezelf vooral niet in en maak voor jezelf een leuk uiteinde. Als je daarbij
nog leuke dingen met een Rus gaat uithalen schrijf er dan een leuk stukje voor ons
over. Zijn we als redactie ook weer gelukkig. Zijn we toch altijd wel hoor daar niet
van.. Deze Russian Twin maken we voor het eerst met Adobe Indesign, een hele
nieuwe leercurve voor ons maar het gaat in de toekomst zeker meer mogelijkheden
bieden. Dankzij Roel en Joke zijn we een beetje thuis in de software en we gaan
ermee aan de slag om jullie Russian Twin nog mooier te maken.
De laatste tijd heb ik (Benno) het weer behoorlijk druk gehad zodat er niet al teveel
tijd is geweest voor de Russen. Ik heb wel met Olga wat zitten klooien en spelen en
mijn grootste deel van mijn sleuteltijd is helaas in de oerbetrouwbare BMW’s gaan
zitten. Ik begin langzamerhand te vermoeden dat het toch een stelletje babbelkousen onderling is in die garage want zodra Olga van haar Russische griepje was
bekomen begon mijn Kaatje te proesten en te hikken. Gelukkig was het hier een
gevalletje losgeschoten bougiekabels (hoe zal ik nooit begrijpen), maar onderweg zonder gereedschap in de Ochtendspits op de A2 niet het leukste om mee te
maken. Achteraf kun je er gelukkig wel om lachen.
Ondertussen had Helga ook aan alle kanten tandpijn want het achtercardan en de
versnellingsbak hebben er inmiddels allebei aan moeten geloven. Met een paar
setjes verse lagers en olie is ook daar het leed weer geleden. Dankzij de sleutelkunsten van Ruud heb ik weer een hoop bijgeleerd en zou Helga voorlopig weer even
mee moeten kunnen. Het zandpadentreffen zat er voor mij daarom niet in maar
mijn mederedacteur Jos heeft zich er volgens mij wel lekker uitgeleefd.
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Ik (Jos) heb me daar zeker niet verveeld. Ik zat dit jaar bij Ties van de Broek in het
bakkie en kan je zeggen dat ik het daar absoluut niet droog hield. Wat een baggerbende weer daar in de boomgaard!
Nu zal ik eerst het UDCN jaar 2009 eens samenvatten want dat is inmiddels ook
een traditie geworden. Weer een jaar voorbij. 2009 is omgevlogen. Ook dit jaar
hebben we weer mooie treffens gehad. We noemen ze even.
1. Het onofficiële wintertreffen van de UDCN in Jalhay. De week voorafgaand aan
het treffen was ‘het weer’ veelbelovend; vrieskou en sneeuw. Het weekend zelf was
echter nat en winderig. Helaas was de opkomst ook niet al te groot.
2. Het midwintertreffen voor Watjes. Weer geen sneeuw maar gelukkig wel vorst,
zodat het toch winters was. Gelukkig wel een goede opkomst. Zoals vanouds weer
erg gezellig.
3. Het voorjaarstreffen in Heerhugowaard. De weergoden waren ons hier ook niet
echt gunstig gezind. Veel regen vooraf maar tijdens de toerrit en verblijf was het
droog. Klaas-Jan had een mooie toerrit uitgestippeld in het Noord-Hollandse met
een bezoek aan het Grootmoederstijd & Motorenmuseum.
4. Het zomertreffen in Alphen. Hier hadden we uitstekend weer en werden wij
verblijd met een heuse extra zandpadenrit op vrijdagavond. Mario Vissers kan je
hier alles over vertellen. Dankzij het mooie weer hadden we ook nog eens een mooi
grote opkomst.
5. Delfsail 2009. Niet officieel maar bijna geadopteerd door de UDCN als 4-jaarlijks terugkerend treffen. Mooi weer, maar slechte opkomst van UDCN-leden.
6. Het najaarstreffen in Wateren. De Bouwmannetjes hadden voor ons een mooi
treffen georganiseerd in het Drents-Friese wold. Het weer was fantastisch en ook
het bezoek aan het Indianmuseum in Lemmer staan in de analen gegrift.
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7. De zandpadentoertocht. Niet van ons maar van de MZ-club. Het was ook dit jaar
fantastisch klote weer, wat weer zorgde voor hele fijne zand- eh modderpaden.
Eh, waar waren de UDCN-ers dit jaar?
Daarnaast hadden we ook weer twee sleuteldagen o.a. in Zevenbergen en in Rijnsaterwoude. Er waren drie dagen gepland, maar doordat ons hoofd techniek papa
geworden is, bleef het bij twee. Het zij hem vergeven!
We hadden twee onderdelenbeurzen en stonden zoals gebruikelijk in maart ook op
de Vehikelbeurs in Utrecht.
Onder auspiciën van de UDCN werd ook nog in september de Vlietlanderun weer
georganiseerd en gereden.
Zo zien jullie maar weer dat wij geen stilzittende club zijn. Het komende jaar zullen
wij ook weer niet stilzitten, want wij gaan ons 4e lustrum vieren in 2010. Ja, we
bestaan alweer 20 jaar! Er staat het een en ander op stapel, maar daar horen jullie later meer van. Een tip van de sluier: bezoek alle treffens dit jaar voor een leuke
lustrum set. Hopelijk gaan we in het jubileumjaar weer een heleboel leuke dingen
met en voor elkaar doen. In dit blad verder o.a. de vooraankondigingen voor de
wintertreffens en het watjestreffen, onze rubriek: Tien van de Twin met dit keer een
oude bekende van de club en nog een aantal leuke al dan niet technische artikelen
van onze leden.
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie
kopij en al het beste voor 2010.

Benno en Jos
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Monowheels Russian Style
Tijdens ons bezoek aan Tony Leenes vertelde hij trots over zijn Monowheel racer
Indian Style.
Gelukkig vond een van
onze correspondenten
ook een variant Russian
Style, let vooral op de
beschermingsmiddelen
van de coureur.
Met dank aan Jan Wassenaar voor de leuke
plaatjes
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Don Quichot in Holland
door: Karin de Zwart
Wanneer een zijspan meedoet aan een voorstelling, wordt mijn nieuwsgierigheid gewekt. Wanneer die zijspan een Rus blijkt te zijn van iemand die wij kennen
(Ruud), wordt het nog interessanter. Maar wanneer één van de hoofdrolspelers ook
nog eens Frans de Wit, ik zou haast zeggen ónze Frans de Wit blijkt te zijn, dan is
er maar één optie: gaan kijken!
Aldus togen wij op twee
wielen naar de Rotterdamse Maasvlakte, waar in
de open lucht de voorstelling Don Quichot in Holland
werd opgevoerd. We moesten wachten tot de duisternis viel en liepen daarna
dwars door het zand, maar
ook dwars door het decor
compleet met acteurs, naar
onze plaatsen op de tribune. Frans speelde Sancho
Panza, de rechterhand
en beste vriend van Don
Quichot.
Hun beider opkomst was fenomenaal! In de spotlights verscheen het span van Ruud,
uiteraard bestuurd door Frans… eh… Sancho met in de bak Don Quichot zelf,
gehavend vanuit zijn vorige avonturen in Holland beland. Dan is zo’n Russisch span
toch een prachtig gezicht, hoor! In zo’n theaterspektakel (want dat was het echt),
mooi belicht, in het zand met een legendarische ridder in de bak, komt-ie toch
anders uit de verf dan op een willekeurig treffen, maar dat even terzijde.
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Frans speelde een glansrol : aan de
ene kant was het zijn taak om Don
Quichot terzijde te staan in diens
strijd tegen het onrecht, maar aan de
andere kant werd hij continu getrokken
naar alle verlokkingen die het leven te
bieden heeft. Het was verhelderend
om te zien hoe het 400 jaar oude
verhaal van Don Quichot naar deze
tijd en naar dit land omgezet was. We
keken naar een Holland waarin de
energie bijna -en even ook helemaalop was. Idealist Don Quichot trok daarin ten strijde tegen vastgeroeste opvattingen
over de oplossing van ons energieprobleem en prikte door alle crises heen, waardoor er nieuwe energie ontstond. Eigenlijk werd Don Quichot een vriend van de
windmolens, in plaats van tegen ze te vechten. Dat was helemaal een leuk gegeven,
ook omdat er op de achtergrond drie levensgrote (echte) windmolens stonden!
Ik vond een aantal dingen heel gaaf:
•
•
•

•

Allereerst dat Frans Sancho speelde en HOE! Geweldig!
Natuurlijk dat er een Russisch span meedeed en dat dat een heel gaaf gezicht
was.
De locatie en het tijdstip: een zandvlakte met echte windmolens op de achtergrond en een ‘decor oud model windmolen’ op de voorgrond en dat allemaal
in het donker.
Dat je als publiek herhaaldelijk een spiegel voorgehouden kreeg over allerlei
dingen. Bijvoorbeeld over het gedrag van consumenten (bijvoorbeeld over
mensen die tv kijken werd gezegd: de energie wordt uit hen weggezogen als
ze naar die lichtende schermen kijken) en ook over de rechterlijke macht die
steeds overal te laat komt. Zeer herkenbaar!
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•

Dat waar je ook keek er
steeds iets nieuws te ontdekken was: overal was iets
gaande. Ik weet zeker dat
wij nog lang niet alles gezien
hebben, eenvoudig omdat er
zoveel tegelijk gebeurde. Je
begrijpt dat wij ons vooral op
Frans gefocust hebben.

•

De sfeer en het verhaal werden prachtig neergezet!

Nummer 78, december 2009

Kortom: We hebben genoten van een toch wel echt UDCN-stuk.
Na de voorstelling vertelde Frans ook nog dat hij voor Ruuds span gekozen had,
omdat die het ALTIJD doet (daar vielen wij van achterover, want dat was de eerste
keer dat iemand dat over welke Rus dan ook vertelde).
Het is lastig om alles te vertellen over Don Quichot in Holland, omdat je het eigenlijk gewoon had moeten zien, maar om een betere indruk te geven hoop ik dat de
foto’s van Frans je helpen!

Karin
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Contributie 2010: laatste oproep!
Beste leden,
Iedereen die nog geen machtigingsformulier voor automatische incasso had
opgestuurd, heeft half november een brief in de bus gekregen.
Een groot aantal leden heeft hieraan gehoor gegeven en alsnog het incassoformulier opgestuurd. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Het scheelt
ons niet alleen veel tijd, maar hierdoor maken we als club ook minder kosten.
Bij alle leden die een machtiging afgegeven hebben, wordt eind december
€ 17,50 van hun rekening afgeschreven.
Voor eenieder die nog niet heeft gereageerd:
Betaal s.v.p. vóór eind december de contributie ad € 18,75 (€ 17,50 + € 1,25
administratiekosten) of zorg ervoor dat voor eind december het machtigingsformulier bij ons binnen is.
Wie voor het eind van het jaar NIET heeft gereageerd wordt UITGESCHREVEN
als lid.

De penningmeester.
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Het maken van een aansluiting voor vacuümmeting.
Vertaald G. Konincks
Uitgangspunt is een smeernippel M6 :

Boor de smeernippel uit op
3,3

14

Voorzichtig de achterkant
afslijpen

Je kunt nu het kogeltje en
de veer verwijderen

Draad tappen M4 :

Boor een gaatje in de carb
met boortje 5 mm en passeer met tap M6

Plaats de gemodificeerde smeernippel met loctite op de carb en monteer een
boutje M4 in de smeernippel.

Uiteraard dient men gedurende alle handelingen netjes en zorgvuldig te werk te
gaan. Let er wel op dat ten behoeve van de bereikbaarheid de ene carb aan de
linkerkant en de andere aan de rechterkant wordt doorboord. Op de gemodificeerde nippel kan nu een flexibel slangetje worden aangesloten om het vacuum te
kunnen meten.
Zelf een vacuümmeter maken om van bovenstaande aansluiting gebruik te maken
wordt een volgende keer behandeld.
Succes,

Gerard
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Red October Rit VMC
door: Benno van Ham
Ieder jaar houdt onze
Zuidelijke zusterclub in het
najaar de RedOctoberRit.
Dit keer viel deze rit op de
11e november. Een doordeweekse dag voor de
meeste nederlanders.
Alleen bij ons in het zuiden
hebben we de 11e van de
11e nog wel eens wat
kriebels omdat dit de feitelijke start van de carnavalsperiode betekend.
In Belgie is dit een herdenkingsdag voor de Tweede Wereldoorlog.
Toevallig vielen er voor me die dag afspraken uit dus was ik in staat om de tocht
eens bij te gaan wonen. 's Morgens op tijd Olga aangeslingerd en met goede moed
afgereisd naar Wuustwezel waar de tocht zou starten. Onderweg in de regen viel
het me op dat Olga weinig zin had in hard rijden vandaag. Lekker rond de 70-80
ging best, harder rijden resulteerd in inhouden/overslaan. Werk aan de winkel dus
een keertje. In ieder geval ging het nog hard genoeg om mee te kunnen rijden.
In Wuustwezel aangekomen was ik zeker niet de eerste, naast een stuk of tien
Belgische spannen met bekenden ontwaarde ik ook al Hollandse inbreng, Marcus uit
Oosterbeek was ook al ter plekke om eens een ritje mee te maken met de VMC.
Na een genoeglijk half uurtje koffie drinken en bijkletsen werd het vertreksein dan
toch gegeven door een groene zijklepper die we geacht werden te volgen. De
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stoet, inmiddels uitgegroeid tot een 16-tal motoren kwam op gang. In bocht twee
was het al raak, voor me uit zie ik de witte Dnepr van CCCP-bike (Walter) met
het zijspan wiel over een betonnen bochtmarkering gaan, de motor was niet meer
te houden en reed pardoes de sloot in. Gelukkig was de schade beperkt tot een
kromme telescoop (ach, er lag al een schommelarm klaar) een kapotte voorruit en
een gekrenkt Ego van de bestuurder. Dankzij de hulpvaardige deelnemers was het
span snel uit de sloot en in de tuin van een lokale bewoner gereden waarna de
tocht verder kon gaan.
Lekker veel smalle weggetjes, bochtjes, zandpaden werden ons deel. Ik kom zelf
uit de grensstreek maar een heleboel van deze paadjes waren ook voor mij volledig nieuw. Ik wist niet dat er nog zoveel kleine weggetjes waren daar in de buurt.
Gezien de beperkte snelheid was elkaar kwijtraken geen echte angst. De VMC rijdt
niet volgens ons eigen Follow-up systeem maar hier gaf dat niets.
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In het bos ging op een gegeven moment heel de stoet op de rem. rookpauze/
plaspauze leek het eerst maar achteraf bleek het gewoon nodig om de batterij te
wisselen van de voorrijder. Die had geen zin meer maar de berijder was voorbereid en had gewoon een extra bij.
Verder ging het tot we aan het begin van de middag wederom in Wuustwezel
aankwamen bij een frituur. Zo, nu eerst de inwendige mens versterken voor we weer
verder gaan. Na een lunchpauze ging het onder de leiding van Paul verder om
de Vlaams/Hollandse grenskant een beetje te verkennen. Achterlangs kwekerijen,
akkers en paden ging het richting Wernhout, Zundert en uiteindelijk Essen waar we
in het Karren-museum een lekker bakkie konden doen.
Na deze laatste pauze ging het binnendoor weer terug naar Wuustwezel, een
probleemloze tocht op de weigerachtige zijklepper van de ex-voorrijder na dan,
die had ineens weer eens zin om te stoppen en een doosje verse vonkjes nodig.
Rustig aan de kant wachtend kwamen de achterblijvers na een paar minuten in zicht
waarna we de aansluiting met de kopgroep weer konden maken. Rond 15:30 kwamen we terug in Wuustwezel waar de kroegbaas speciaal voor ons de kroeg weer
opendeed om even op te warmen en aan te sterken.
Na de groep bedankt te hebben maar weer afgereisd naar de metropole Langeweg. Onderweg begon Olga weer te hikken terwijl ze dat potverdriet heel de dag
niet had gedaan. Moet iets zijn met arm draaien op hoge toeren of een te warm
wordende ontsteking. Ga er toch maar eens naar kijken binnenkort.
De laatste kilometers werden nog interessant. Bij ons in Brabant is momenteel de
bietenoogst volop in gang en op die zware zeeklei geeft dat interessante wegen
om het zo maar eens te noemen. De laatste twee kilometer heb ik doorgebracht op
een weg met één a twee cm dikke vochtige klei erop. Ten eerste is het een fantastisch camouflagemiddel want zowel berijder als motor worden mooi egaal bruin.
Ten tweede is het echter spekglad zodat de eerste bochten en rempogingen op die
laag er interessant worden. Zelfs met de bloedstollende, beperkte remmen van een
Rus heb ik achterstevoren gestaan op een kruising dus glad was het wel.
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Ach, thuisgekomen de tuinslang op de motor en mezelf en ik kan weer terugkijken
op een een heel goede besteding van een onverwachte vrije dag. Ik heb weer een
leuke rit gehad. Daarnaast ook nog eens leuke mensen om mee te rijden en de pret
is weer compleet.
VMC bedankt voor de gastvrijheid en kom het maar een keertje terughalen in
Nederland.
Groet,

Benno
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Motocrypto
Oplossing RT77, September 2009
1.bandbreedte, 2.zebrapad, 3.remolie,
4.dagteller, 5.versnellingsbak, 6.knalpijp,
7.wegenbelasting, 8.richtingaanwijzer, 9.gietwielen en 10.verkeersregelaar.
We hebben vier inzendingen ontvangen van:
Dolf Kok, Peter en Siny Reuvers, Pieter Loohuizen en Nicolai en Clemy van der Steen.
Helaas voor Dolf, kunnen we “radioteevee”
niet goed keuren.
De anderen natuurlijk van harte gefeliciteerd met de goede oplossing!
Nieuwe opgave:
1. Door de rekening op het asfalt.			
2. Zit je mee in de prak.				
3. Politie tekening.				
4. Scherp in je pruik.				
5. Relatieproblemen				
6. Soort van dweil.				
7. Glazenwasser.					
8. Soort motorblad.				
9. Maakt er niet veel van bij de KLM.		
10. Instabiel zo’n motor.				
Succes!
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Stuur je oplossing naar: secretaris@udcn.nl
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De tien van de Twin
Tien vragen…
		
tien antwoorden!
Dit maal met…
Naam: 			
Leeftijd: 			
Gezinssamenstelling:
Beroep: 			
Motorpark: 		
		
		
		
		
		

Henk Wouters
55 jaar
getrouwd met Ria
fietsenmaker
Harley WLA 750
Dnepr MT 16
Yamaha XT
BMW R 60/6
Chang Jiang 750
Vespa ET4 150 (woonwerk verkeer )

Lid sinds het begin, Theo Damen en ik hebben het initiatief genomen om de UDCN
op te richten.
1. Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
Net als Frans de Wit was mijn eerste motor een BMW eencylinder, ik kocht ze voor
een paar honderd gulden en als de reparatie te duur of te lastig was, kocht ik weer
een verse. De laatste is helaas verbrand na een terugslag in de carburateur. Nu
weet ik dat als zoiets gebeurt, je gewoon door moet trappen de vlam wordt dan
uit de carburateur het blok ingezogen. Na een WSK uit Polen en een Jawa kreeg
ik een Ariël 350 NG en ben de wereld van de klassiekers in gerold. Er kwam een
BMW R51/3 en daar werd al snel een zijspan aangemaakt. Toen kwam de Harley
en een Condor 580 boxer. Ik wilde hier een zijspan aan maar bij het gekochte
zijspan zat ook een motor in onderdelen. Het was zoals ze het toen noemden een
Ural Dnepr.
Gezien de slechte naam een uitdaging, bouwen dus!
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2. Wat is de beste herinnering aan je span?
Het zijn er veel, of het de BMW, Dnepr of
Chang was. Moest ik kiezen dan is dat toch:
Rijden door een laag verse sneeuw in de
Ardennen.
3. Wat is de slechtste herinnering aan je
span?
Onderweg naar het Elefantentreffen ging in
het donker bij Hilversum mijn dynamo stuk. Met
een andere motor uit ons groepje ging ik snel
naar huis terug om een dynamo te halen. Na
het monteren ( ik denk ongeveer 2 uur later),
inpakken, helmen op, bleek een ander uit de
groep met een solomotor met een lekke band te staan. Toen dit verholpen was ging
het hard regenen. Behalve het treffen een echt dieptepunt.
4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chang, o.i.d.?
Onderweg op donderdagavond naar de Ardennen voor het wintertreffen, wij
wilden in Veldhoven overnachten, reed achter mij iemand op een Dnepr, ik zal
geen naam noemen. Na een toch al iets te laat vertrek uit Amsterdam zag ik in mijn
spiegel de lampen van de Dnepr achter mij langzaam maar heel zeker uitdoven.
Ik zag een herhaling van het Elefantentreffen. Bij een benzinepomp in Baarn werd
de oorzaak duidelijk. De trotse eigenaar van de Dnepr ( nee, geen naam) had als
voorbereiding op het Ardennenweekend het zijspan keurig in de verf gezet maar
de ontsierende knipperlichten en die lelijke bos stroomdraden maar weggehaald.
Oeps was dat van de dynamo? We hebben met behulp van een zaklantaarn wat
nood draden getrokken en zijn toch nog veilig aangekomen.
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5. Heb je nog andere hobby’s?
Jammer genoeg te veel en natuurlijk te weinig tijd: watersport ,muziek maken en
luisteren, lezen en modelbouw.
6. Wat was het beste treffen ooit?
Alle treffens hebben hun eigen
charme. Vooral de eerste
Ardennenweekenden met een
kleine groep wildkamperen.
Maar ook in Friesland bij Cor
Sterkenburg of Jan Wassenaar
waren fantastisch. Limburg (MC
De Kraats), Leerdam, Wognum,
of Zeeland. Overal een leuke
sfeer, goed georganiseerd.
Petje af voor de mensen die
daar veel tijd en energie in
steken.
Een aanrader voor de mensen
die er nooit geweest zijn: Het
Watjesweekend in Huizen.
Je hoeft niet naar de Ardennen
of het Elefantentreffen voor die
sfeer.
Wel warme spullen meenemen voor overdag en s’nachts, een zomerslaapzak is echt
niet voldoende.
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7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en waarom?
De motor van Marco Toorent als filmster. Een luchtfilter gemaakt van een steelpannetje op de tank, platenkoffers als munitiekisten en een machinegeweer van pvc.
Maar wel rossen door een oude steenfabriek, levensgevaarlijke capriolen.
8. Wat is de beste motortip die je hebt?
Het devies van M.C. de Slak: “Kwaliteit bij lage snelheid”.
Ga nooit achter een vrachtwagen hangen. Benzine koelt de motor echt. Als je achter een vrachtwagen hangt (een lange helling naar beneden in het buitenland heeft
het zelfde effect) en je geeft geen gas, gaat de olie temperatuur als een speer
omhoog. Zet maar een oliethermometer op je span en kijk maar.
9. De ultieme vraag voor Henk van Frans de Wit: Gaan we nog eens met de
Commissie Culurele Activiteiten van de UDCN, sectie Changvrienden, regio
Amsterdam/Noord-Holland/Nederlands Midden een ritje maken?
Natuurlijk, gaat de Commissie Culturele Activiteiten van de UDCN, sectie Changvrienden, regio Amsterdam/Noord-Holland/Nederlands Midden dit keer wederom
naar het Watjestreffen. De Chang staat al klaar.
10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Voor Theo Damen: Hoe is het met jouw Ural met de rode tank in race uitvoering?
We hebben er samen (ik in de bak) nog eens erg hard mee gereden bij een van
de eerste treffens?
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Zandpadentoertocht 2009
Ook dit jaar is de ZandpadenToertocht weer geweest op de bekende lokatie.
Van de aanwezigen begrijpen we dat het weer een spektakel is geweest voor de
deelnemers.
Helaas ontbreekt enige zinnige tekst, de aanwezige leden hebben het te druk
gehad met mosselen eten, modder gooien en het zand uit de keel spoelen om er
ook nog een stuk tekst van te moeten schrijven.
We moeten het dus
weer met de foto's
doen of voor de meer
digitale exemplaren
onder onze leden.
Neem ook een een
kijkje op
www.bosenwei.nl
voor de filmpjes en
rest van de foto's.
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Watjestreffen 2010
(12, 13 en 14 februari)
Beste mensen,
We beginnen ons clubjaar weer traditioneel met het “Watjestreffen”.
Ter informatie: dit is een speciaal treffen voor onze minder winterharde leden. Toch
hopen we stiekem ieder jaar weer op een lekker pak sneeuw.
De plaats van handeling
is Camping “De Woensberg” aan de Woensbergerweg 5 in Huizen.
Op “ons” terrein staan
7 blokhutten, waar in
totaal 56 personen
kunnen slapen. Er is een
“clubhuis” en een plek
voor een kampvuurtje
en goede sanitaire
voorzieningen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdags arriveren vanaf 12.00 uur. De koffie staat klaar. Voor drankjes en eten
moet je op deze dag zelf zorgen. Kampvuur in de avond
Zaterdag om 9.00 uur gezamenlijk ontbijt. Rond 11.00 uur begint de toerrit, met
een onderbreking voor een bezoekje aan een of andere bezienswaardigheid.
ca. 17:30 uur gezamenlijke maaltijd. Kampvuur in de avond
Zondag na het gezamenlijk ontbijt inpakken en vertrekken.
Voor alle duidelijkheid: het is een weekendarrangement, de kosten hiervan bedragen € 30,- per persoon.
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Leden die alleen met de toertocht mee willen rijden zijn van
harte welkom.
Aan hen wordt een bijdrage
gevraagd van € 5,- in
verband met de
organisatiekosten.
Ben je van plan te komen?
Meld je dan tijdig aan bij onze
secretaris. (dit is echt nodig in
verband met de catering)
Je kunt bellen naar: (035) 5261544 of mailen naar: secretaris@udcn.nl
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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 natuurlijk 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 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:
15,16 en 17 januari 2010
Locatie :
Camping de La Gileppe
Rue de La Gileppe 59
Jalhay
Telefoon:
0032 87 64 7022
WWW.LAGILEPPE.EU
Kosten :
De kosten zullen ongeveer
hetzelfde bedragen als de
voorgaande jaren.
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Wil je meer weten over de prijzen neem dan zelf even contact op met de camping
Kosten tent 		
p.p. 			
Motorfiets 		
Slaapzaal tot 20 pers.
boven de 20 pers.
Caravan 		

5,00
3,50
2,00
150,00
7,50
35,00

p.n
p.n.
p.n.
p.n.
p.p.p.n
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.
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Agenda 2010
15 tot en met 17 januari 2010
Informeel treffen in de Ardennen hopelijk met veel
sneeuw en ontbering. Zie deze twin op Pagina 30
voor meer info.
12 tot en met 14 februari 2010
Watjestreffen. Als vanouds in de hutten van Blaricum
Nadere info en opgave bij : Luit Postma mail: secretaris@udcn.nl, zie ook bladzijde 28 en 29.
5 tot en met 7 maart 2010
Vehikel in de veemarkthallen in Utrecht. Ook de UDCN is daar weer present.
Meer info: http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_nl.html
10 april 2010
Op deze zaterdag is weer de bekende onderdelenbeurs in Kesteren.
7 tot en met 9 mei 2010
Voorjaarstreffen in de Zeelandse dreven tussen de Ooster en Westerschelde
Nadere info volgt via de Russian Twin.
18 tot en met 20 juni 2010
Zomertreffen ook weer in het zuiden en wel in de omgeving van Boxtel
Nadere info volgt via de Russian Twin.
4 september 2010
Vlietlanderit in Voorburg. Rijden met geestelijk gehandicapten onder politiebegeleiding.
Nadere info op: www.vlietlanderit.nl
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11 tot en met 13 september 2010
Najaarstreffen in Overijjssel. Dit jaar is Dedemsvaart weer ons doel.
Nadere info volgt via de Russian Twin
31 oktober 2010
Op deze zondag is weer de bekende onderdelenbeurs in Kesteren.
Verder ook dit jaar natuurlijk weer de gebruikelijke sleuteldagen en andere
activiteiten. Vergeet niet dat het dit jaar ons 4e lustrum is, we kunnen dus ook nog
wat extra’s voor je in petto hebben.
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Korte geschiedenis van de Russische keuken.
Het is moeilijk om van een Russische keuken te spreken, omdat
de Sovjetunie uit vijftien republieken bestond, waarin 109
nationaliteiten leefden, die elk hun eigen tradities en karakteristieke gerechten hebben. Vooral vroeger werden de
eetgewoonten van de verschillende volkeren bepaald door
het gebied waarin zij woonden, het voedsel dat die streek
opleverde en het daar heersende klimaat. In de meeste
gebieden was het mogelijk boekweit en granen, zoals tarwe,
rogge en gierst, te verbouwen. Tot op de dag van vandaag
zijn gerechten, gemaakt van deze producten, erg populair
in de Russische keuken, bijvoorbeeld boekweit pannenkoekjes (bliny), pasteien en
verschillende kasja's, een soort pap van boekweit of gierst.
Ook de vele bossen waren een bron van voedselvoorziening en leverden noten,
bessen, paddestoelen en honing op. Het Russische eten was in vroegere tijden niet
erg gevarieerd. Om er wat meer smaak aan te geven gebruikte men dille, anijs, ui,
knoflook en mierikswortel, die ook nu nog veel gebruikt worden.
Eeuwen lang was ook de invloed van de Russisch-orthodoxe kerk bepalend voor de
eetgewoonten. Op de vele vastendagen die de kerk voorschreef, mocht men alleen
paddestoelen, vis en groenten eten en waren vlees, melkproducten en eieren verboden. De langste vastenperiode was de veertig dagen vasten voor Pasen. Tijdens
het paasfeest, het grootste kerkelijke feest, kon men zich dan te buiten gaan aan
speciale paasgerechten, zoals de Pascha en de koelitsj. Hierin waren veel ingrediënten verwerkt, die tijdens de vastentijd verboden waren.
In de loop der tijden heeft de Russische keuken veel invloed van buitenaf ondergaan. Dat begon al in de dertiende eeuw met de inval en daarop volgende overheersing van de Tartaren, die onder andere specerijen, deegwaren en thee naar
Rusland brachten. De contacten, die Peter de Grote in de achttiende eeuw had met
West-Europa, lieten ook hun sporen na in de Russische keuken. Nederlandse, Duitse
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en Zweedse koks, die door toedoen van Peter de Grote in Rusland terecht kwamen,
brachten gerechten en ingrediënten mee, die tot dan toe niet op het Russische menu
voorkwamen. Verschillende buitenlandse kazen, haring, salades en belegde sneetjes
brood kwamen terecht op de zogenaamde zakoeska-tafel. Veel buitenlandse
producten behielden hun naam, zoals het Duitse "boeterbrod" (boterham), "kartofel"
(aardappel) en de Italiaanse "pomidory" (tomaten).
In de negentiende eeuw was de grote voorliefde van de Russen voor de Franse taal
en cultuur er de oorzak van dat veel Franse koks naar Sint Petersburg kwamen. Hun
invloed bestaat voornamelijk uit het verfijnen van de traditionele Russische gerechten. Een andere verrijking van de Russische keuken kwam uit de Centraal-Aziatische
gebieden en uit de Kaukasus, die vanaf de negentiende eeuw deel gingen uitmaken van het Russische rijk. Vooral gerechten uit de Georgische keuken, met onder
andere veel knoflook, walnoten, aubergines en pepers, zijn populair geworden in
de Russische keuken.
Uit Georgië komen ook de beste wijnen en champagne-achtigen. Op feestdagen
of verjaardagen wordt bijzonder veel aandacht aan het eten besteed, men is dan
dagen in de weer om een echt feestmaal op tafel te zetten. Zo'n uitgebreide maaltijd is het hoogtepunt van het feest.
In Rusland blijft het samen eten en drinken een symbool van gastvrijheid, vriendschap en gezelligheid, en daaraan hechten Russen van oudsher grote waarde.
Voor dit keer een eenvoudig menu van recepten waar we in deze donkere dagen
allemaal plezier aan kunnen beleven.
•
•
•

Borsjtsj
Russische Gehaktschotel
Aardbeien Romanov
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Borsjtj
Omschrijving
Rode bietensoep
Hoofdingredient Groenten In combinatie met Vlees
Ingredienten 500 gr. rode bietjes 2 grote wortels 1 knol 200 gr. witte kool 1 grote
ui 500 gr. rundvlees 30 gr. boter 1 1/2 l vleesbouillon 3 eetl. rode wijnazijn 2
laurierblaadjes 1 theel. Suiker zout, zwarte peper 1 bosje peterselie en dille zure
room
Voorbereiding Groenten schoonmaken en kleinsnijden. Rundvlees in blokjes snijden.
In een grote braadpan de boter smelten, vlees, wortels, knol en ui toevoegen en ca.
10 minuten smoren, totdat het vlees bruin en de groente gaar is. Bietjes toevoegen,
wat vleesbouillon erover gieten en azijn, laurierblaadjes en suiker toevoegen; met
zout en peper kruiden. Goed doorroeren en afgedekt ca. 45 minuten laten pruttelen.
Bereidingswijze Peterselie en dille wassen en tot een struikje binden. Met de witte
kool in de pan doen en de ingrediënten nog eens 30 minuten laten koken. Kruidenstruikje en laurierbladen verwijderen. De soep nog eens goed doorroeren en met
zure room serveren!
Russische gehaktschotel
Omschrijving
Een pittige gehaktschotel
Aantal personen 12
Hoofdingredient Rundvlees
Ingredienten
3 grote uien, 5 eetlepels olie, 1,5 kg rundergehakt, 2-3 preien, 800 gram tomatenpuree, 1 eetlepel mosterd, 500-750 ml. instantbouillon, paprikapoeder, zout en
peper en 400 gr. zure room
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Bereidingswijze Uien pellen en in blokjes snijden. Olie in een grote pan verhitten
en de uiblokjes daarin glazig bakken. Gehakt toevoegen en rulbakken. Ondertussen de prei schoonmaken en in ringen snijden. Goed wassen!. Preiringen, mosterd
en tomatenpuree bij het gehakt doen. Zoveel bouillon toevoegen tot het gerecht
de juiste dikte heeft. Kruiden met paprikapoeder en zout en peper. Al roerend 15
minuten laten koken. De gehaktschotel met zout en peper verder pikant op smaak
brengen. Kort voor het serveren de zure room toevoegen.
Serveertips
Aardbeien Romanov
Omschrijving
Gewoon een lekker toetje
Aantal personen 4
Hoofdingredient Aardbeien
Ingredienten 2 bakjes hollandse aardbeien - slagroom - poedersuiker - wodka
Voorbereiding Was de aardbeien en laat ze goed uitlekken in een vergiet, eventueel droogdeppen. Verwijder de kroontjes van de aardbeien en halveer de aardbeien.
Bereidingswijze Doe de helft v.d. aardbeien in de blender of staafmixer, bestrooi
met poedersuiker, daarbij de slagroom en wodka. Mix de massa tot een lobbige
saus. Bestrooi de dessertbordjes met poedersuiker, de andere helft van de aardbeien dakpans rondom het bordje leggen. In het midden van het bordje de aardbeiensaus rondom garneren.
Serveertips: Eventueel serveren met een bolletje slagroomijs, daarop mint.
Smakelijk feestmaal.

Prijatnovo appetita!
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Het gesleutel beu? schakel over op een BMW-blok.
Vertaald en bewerkt : G. Konincks
Voor degenen, die het gesleutel aan een Ural of Dneprblok een beetje moe zijn en
niet het sleutelen maar het zijspanrijden als hobby hebben, hier wat aanwijzingen
om een BMW-blok te knopen aan een Ural of Dnepr versnellingsbak.
Het eventuele gesleutel blijft dus wel deels behouden doordat we met een russische
bak blijven gebruiken..
Wat hebben we nodig :
1.
Een BMW-blok : 600 cm3 of 750 cm3 serie 5, 900 cm3 serie 6
650 cm3, 800 cm3, 1000 cm3 serie 7
Vermijd een 1000 cc, omdat deze te krachtig is of hanteer het gas met
een fluwelen handschoen. De 750 cc serie 5 is het meest geschikt.
De 800 cc blokken van de eerste modellen zijn beter geschikt dan de 		
recentere modellen omdat het vliegwiel zwaarder is.
2.
Beklede koppelingsplaat serie 2. De sleuven in de koppelingsplaat komen
overeen met die in de as van de Ural of Dnepr.
Wanneer de koppelingsplaat nieuw is kan er echter een tolerantie-verschil
zijn en zal de plaat moeilijk op de as gaan. Dit is op te lossen met een
vijl, schuurpapier en veel geduld, maar dat heb je waarschijnlijk toch al als
je Rus rijdt…..
Montage van het blok
De maatvoering voor bevestiging van een BMW-, Ural- of Dneprblok zijn identiek.
Dus je kunt zonder probleem een BMW blok in een Ural- of Dneprframe plaatsen.
Het wordt pas spannend als het blok gekoppeld wordt aan een Ural of Dnepr versnellingsbak. De centrering is hierbij cruciaal. Wanneer dit niet goed gebeurd levert
dat schade aan de koppelingsplaten of aan de versnellingsbak op.
Aan het motorblok zelf hoeft niets veranderd te worden.
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Hoe gaan we te werk :
•
•
•
•
•

Meet de uitwendige diameter van de versnellingsbak.
Meet de diameter inwendig van het BMW blok.
Maak of laat een stalen ring draaien die het verschil van de twee diameters
compenseert.
In de schets hieronder een voorbeeld.
Plaats de ring in het blok en fixeer de ring met boutjes met verzonken kop op
5 plaatsen zodat de ring niet meer kan bewegen. Deze ring dient ter uitlijning
van de motor en de versnellingsbak.

Maak 3 “flenzen” van hoeklijn 20 x 20 mm. Zoals rechts hiernaast weergegeven is
in de schets.
Wijzig de bevestigingsgaten van de versnellingsbak middels vijlen of zagen cq slijpen. Op naastgelegen schets is aangegeven ( in zwart aangegeven ) wat en waar
er materiaal weggenomen moet worden.
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Pas ook de buitenkant van de versnellingsbak, door vijlen, zagen of slijpen of indien
mogelijk frezen, aan daar waar de “flenzen “van hoeklijn dienen te komen. Zie de
schets hieronder. Het blok en de bak kunnen nu samengevoegd worden middels de
“flenzen”.
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Pas de originele pen die de koppeling indrukt aan volgens onderstaande
schets of maak of laat een nieuwe maken.

Als je de originele uitlaatbochten wilt gebruiken op je BMW blok dan moet je ook
hier een kleine aanpassing doen.
Om te zorgen dat de bocht goed aansluit dien je een extra ring te gebruiken of
stopbuspakking verricht ook wonderen. Stopbuspakking dicht ook beter af. Je kunt
natuurlijk ook BMW uitlaatbochten gebruiken en hier je originele uitlaten op aansluiten. Wat je hier ook kiest, in beide gevallen moet je e.e.a. aanpassen.
Veel succes en plezier als je hiermee aan de slag gaat.
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MZ- Wintertreffen 2009
Beste Leden van de URAL DNEPR CLUB NEDERLAND,
Langs deze weg nodigen wij, de MZ-CLUB Holland, jullie van harte uit om eens
samen met ons van de winterse Ardennen te genieten!
Ons WINTERTREFFEN houden wij op 12-13 en 14 februari.
De samenkomst is op de camping “ANDEREGG” met zéér goed en verwarmd sanitair, welke op een hoogte van 500m ligt. Kijk maar eens op de site:
www.campinganderegg.be
Het is één van de hoogste kampeerplekken van België, dus als er sneeuw valt is
het hier zeker wit!
Uiteraard is er een kampvuur en een kleine taveerne, waar ook eenvoudige maaltijden te koop zijn.
Maar… het is natuurlijk veel echter als je je eigen potje zelf buiten kookt!
Vanaf de camping is een toertocht uitgezet, welke via “TYRE” op je TOM-TOM of
GARMIN gezet kan worden en je via kleinere wegen door de omgeving voert.
Het adres is: Camping Anderegg, Bruyeres 4, Waimes (B)
Met vriendelijke groet, MZ-club Nederland
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Leven in de grote stad II.
Door : Frans de Wit
Lang geleden heb ik al eens uitgebreid uit de doeken gedaan hoe het leven in
de “grote stad” is, met een gebrek aan garages en stallingen, een overmaat aan
zwervers en junks die het op je geliefde bezit hebben gemunt.
De laatste jaren is het
wat rustiger geworden,
de junks zijn merendeels verjaagd en op
een incidentele tippelaarster die het bosje
achter je zijspan als
afwerkplek gebruikt,
gebeurt er weinig.
Eén keer haalt iemand
het zeiltje van mijn
span, en ik vind allerlei
spulletjes die erin liggen op straat. Mijn gereedschap is er nog, net als de fles rode wijn die ik een keer
gekregen had (ik drink geen wijn, dus die was blijven liggen) en ik mis eigenlijk
alleen een lashandschoen van een paar die ik tot motorhandschoenen had gebombardeerd. Oja, en er is weer twee keer een bougie vernield, was ook alweer lang
geleden. Junks gebruiken de porseleinen scherven om autoruiten in te krassen, dan
zijn die makkelijker in te slaan. Allemaal irritant, maar overkomelijk.
Pas als mijn benedenbuurman verhuisd en de vrijgekomen ruimte wordt verhuurd als
wisselwoning voor iemand verderop uit de straat, wiens woning wordt gerenoveerd,
gaat het mis. Hij zegt mij niks, maar belt de politie. Die staan op een dag voor mijn
neus en gelasten me mijn motoren van de stoep te halen, de benedenbuur heeft er
last van.
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Dat ze er al 12 jaar staan, en dat de vorige buurman er baat bij had als inbraakversperring mag niet baten; ze moeten binnen een week weg zijn.
Gelukkig is er een plekje voor mijn Guzzi naast het fietsenrek tegenover het huis, en
mijn span mag bij een woonboot iets verderop voor de deur. Zij vinden het gelukkig mooi, zo’n apparaat. Vervolgens werd er binnen een maand bij benedenbuur
ingebroken…. Ik moest me verbijten om niet ‘Eigen schuld, dikke bult’ te zeggen.
Inmiddels is hij terug naar zijn eigen woning opgehoepeld en heb ik er een aardige
Irakees uit Bagdad voor in de plaats gekregen. Zonder baard en jurk, en je merkt
niks van hem, en ja, de ervaring leert dat dat weinig zegt, maar ik ben tevreden.
Zeker nadat er wordt aangekondigd dat er vanaf 26 november aan de kade van
de gracht gewerkt gaat worden en alle auto’s en fietsen verwijderd zullen worden.
Dus ik zet mijn motorfietsen weer voor de deur en mijn nieuwe buurman heeft er
helemaal geen bezwaar tegen.
Vrijdagavond 27 november wordt er rond 12en ’s nachts gebeld, en ik kijk uit het
raam. Er staat iemand met een motorfiets die vraagt of ik hem kan helpen starten.
Aan zijn accent te horen is het een Rus…. Ik heb kabels en een volle accu, dus ik ga
naar beneden. Het eerste wat me opvalt, is dat de man een wollen petje draagt.
Ik vraag of hij geen helm heeft.
Die gaat hij nog halen, en er
volgt een verward verhaal over
wat ‘ze’ hebben geprobeerd
te doen en dat hij geen sleutel heeft. Mijn achterdocht is
gewekt en ik vraag of hij wel
papieren van de machine heeft.
Niet dus. Ik zeg hem dat ik
hem niet ga helpen, omdat hij
duidelijk dronken is en omdat ik
denk dat hij het apparaat heeft
gestolen en dat ik de politie ga
bellen.
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Hij zegt dat ik dat maar moet doen, maar dat hij dan zal zeggen dat de motor van
mij is en dat ik heb geprobeerd heb die aan hem te verkopen. Dat risico durf ik wel
te nemen en bel de politie. De meldkamer vraagt het kenteken op en belooft dat er
een paar mensen aankomen.
Ik sta inmiddels aardig te vernikkelen in mijn enkele overhemd, maar blijf op de
politie wachten. Dat doet de Rus ook, die vervolgens begint te schamperen over
mijn MT9, die volgens hen een K750 is. Het is duidelijk dat ik meer van Sovjetmotoren weet dan deze voormalige Sovjetburger. Dat het een Dnepr (Nipro in het
Oekraïens) is, maakt het nog erger. Hij schopt wat tegen de voorband en besluit
dan om de kentekenplaat van de motor waar hij mee aankwam er af te trekken en
in de gracht te zeilen.
Vlak daarop arriveren twee man recherche die hem beginnen te ondervragen,
nadat ze mijn versie hebben gehoord. De Rus beweert van niets te weten, maar
als ik vertel dat hij de kentekenplaat erafgerukt heeft en in de gracht gegooid is
het pleit beslecht: “U bent hierbij aangehouden wegens vernieling”. Ondertussen
zijn nog twee man politie erbij gekomen en de man wordt in de boeien geslagen,
niet zonder slag of stoot, want hij trekt twee flessen drank uit zijn jaszakken, die hij
eigenlijk nog even wil opmaken. Daar wordt een stokje voor gestoken en hij wordt
afgevoerd. De andere twee wachten op de lepelwagen die de motor komt ophalen. Ik was bijna gaan slapen, maar nu weer klaarwakker, dus ik ga nog even op de
hoek een biertje drinken.
Als het barpersoneel de sleepwagen met de motor achterop langs zien komen
beginnen ze te lachen. Ik vertel ze wat er net gebeurd is, en het blijkt dat de Rus
ook al bij het café op het terras heeft gezeten en geprobeerd de motor te verkopen. Omdat hij zijn eigen wodka ging zitten drinken hadden ze hem weggestuurd,
en zo was hij bij mij terecht gekomen, met twee motoren voor de deur en als enige
thuis op dat moment.
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De volgende dag werd ik al gebeld door een rechercheur voor een verklaring. Hij
vond het jammer dat ik niet had gezien of hij met de motor was komen aanlopen
of rijden, want de Rus beweerde nog steeds van niets te weten. Gelukkig kon ik ze
het verhaal uit de kroeg vertellen, en zouden ze daar ook even langs gaan voor
een verklaring. De man bleek een bekende van de politie, en ze wilden hem graag
even kwijt…. Binnen een half uur kwam er iemand langs met mijn uitgetypte verklaring om die te laten tekenen. Het kan dus best wel!
Ik heb mijn burgerplicht weer gedaan, en hoop alleen dat deze Rus (in politiejargon: MOE-mens; Midden en Oost Europa) als hij weer los komt de weg naar mijn
deur is vergeten. In ieder geval zet ik mijn Guzzi maar weer op slot…..

Frans de Wit.
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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.
“Keep Um Rolling !!!”
Groet,
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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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