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Van de voorzitter
Gefeliciteerd!!!
We bestaan 20 jaar en dat mag gevierd worden. Het eerste (watjes) treffen is al
achter de rug en het eerste presentje is onder de bezoekers uitgedeeld. Een rode
kraag/muts met het lustrum logo erop en dat zag er leuk uit, al die stoere watjes
met een roze/rode muts op.
Stel dat er een man met zwarte jas en rode muts een overval had gepleegd in
Blaricum dat weekeinde, dan hadden we zeker de nodige aandacht van de politie
gehad, maar ja, wie was het, een man met een rode muts en zwarte jas, daar
liepen er wel dertig van rond (perfecte misdaad?).
In ieder geval was de muts welkom, het vroor aardig en we hadden leuke sneeuwbuitjes. Het was ook lekker glad, dus voor de kunstrijders onder ons de kans om
eens een slippertje te maken waarbij je geen ruzie met je vrouw krijgt.
Nou goed, we zijn er nog niet, dit was het begin, voor u ligt de lustrum uitgave van
de RT, extra gevuld en met diverse terugblikken op ons bestaan. Ook is er een
lustrum treffen (voorjaarstreffen) wat zeker goed bezocht zal worden, ook daar
zal een presentje niet ontbreken. Uiteraard hebben we dat weekend ook onze
(lustrum) ALV.
Eén van de agenda punten wil ik alvast verklappen, het volgende:
Ik (Huib dus) heb besloten om te stoppen als voorzitter en bestuurslid van de
UDCN. Ik wil de komende tijd vooral met muziek bezig zijn en ik heb niet de tijd
en energie om beide zaken naar volle tevredenheid te vervullen. Uiteraard blijf ik
wel UDCN lid en blijf ik de UDCN treffens bezoeken met mijn rookmachine.
Het was een fijne tijd als voorzitter van de UDCN. Naast dat het een geweldig
leuke club is, was ik heel blij met het bestuur dat ik mocht voorzitten, zij deden toch
vooral het werk en dat deden ze goed.

2

Heel goed nieuws is dat een oude rot in het bestuur die al vele jaren als los
bestuurslid in het UDCN bestuur deelneemt mijn functie zal overnemen. Hij is
bekend van radio en TV, maar toch vooral bekend als vaste bezoeker van onze
treffens, waar hij meestal als één van de laatste naar bed gaat en als laatste
aan het ontbijt zit. Zingt bij het kampvuur liedjes over zijn moeder. Ook schrijft hij
mooie verre reisverhalen die regelmatig in de Twin te lezen staan.
Natuurlijk gaat het om de enige echte Frans de Wit. Frans heeft meer dan voldoende kwaliteiten om de UDCN voor te zitten en de UDCN het 5e lustrum in te
loodsen. Dit doet hij natuurlijk niet alleen, er staat een geoliede machine achter
hem en dan heb ik het natuurlijk over de andere bestuursleden.
De voorzitters zuigerstang zal ik overdragen aan Frans tijdens de ALV.
Even terug naar het lustrum jaar, er zijn uiteraard nog twee treffens, onderdelenbeurzen, sleuteldagen enz. die een lustrum tintje hebben.
Ik hoop velen van jullie ook daar weer te zien.

Huib Stiegelis
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Van de redactie
De eerste twin van 2010 ligt weer voor jullie klaar, een jaar dat voor jullie als
leden gevuld gaat worden met kleine en grote cadeautjes, evenementen en
natuurlijk allerlei nieuwtjes. Dit jaar bestaan we als UDCN al weer 20 jaar en vieren we ons 4e lustrum. Dit is natuurlijk een feit dat door het gehele jaar merkbaar
zal zijn.
Voor de trouwe treffengangers is de eerste verassing al weer geweest. Op het
watjestreffen hebben we alle aanwezigen voorzien van een rode muts annex colletje. Het leek plopsaland wel daar in Blaricum. Voor hen die er niet bij waren,
jammer hoor. De eerste gemiste kans dit jaar.
Als lustrumkado vinden jullie allemaal bij dit blad al een handige bewaarzak voor
je Russian Twins, je trimschoenen, handdoek etc. Dankzij de onopvallende kleur ook
als veiligheidshesje te gebruiken onderweg :). In de loop van het jaar zullen jullie
nog wel meer van ons jubileum gaan merken. Gedurende het hele jaar zullen we
proberen om net even iets meer te doen met de club. Hoe? dat zeggen we nog
niet, maar houd je brievenbus in de gaten en kom ook eens op zo’n treffen als
het bij jou in de buurt is. Die kans is best aanwezig want de treffens zijn dit jaar
aardig verspreid over het gehele land. Hopelijk gaan wij velen van jullie dit jaar
daar zien.
Het watjestreffen heb ik (Benno) gedeeltelijk
meegekregen, omdat wij net een paar weken
een jonge pup in huis hebben lukte het niet om er
het gehele weekeinde bij te zijn maar de sfeer
zat er goed in heb ik gemerkt. Ik (Jos) kan dat
beamen. Heel stilletjes zeg ik hier dat ik van alle
treffens elk jaar toch altijd weer het meest uitkijk
naar het Watjestreffen.
De vorige keer was ons eerste experiment met
Indesign als motor om het boekje te ontwerpen.
Enkele correcties van de leden hebben we dit
4

keer meegenomen waardoor we hopen dat deze uitgave er nog beter uit zal zien.
Helaas is er rondom het boekje ook wat minder nieuws te meldden. Onze oude
drukker is helaas failliet gegaan waardoor we dit keer zijn uitgeweken naar weer
een andere drukker waarvan dit het product is. Hopelijk is hij weer goed gelukt en
is het weer een leuk en mooi boekje geworden voor ons allemaal. Het is in ieder
geval een flinke pil geworden want we zitten weer tegen de 60 pagina’s voor
deze uitgave, nog even en we hebben een record te pakken.
In dit boekje vind je wat verslagen van afgelopen treffens die onze leden hebben
bijgewoond. Enkele echte winterharde Dneprrijders zijn zelfs doorgeschoten naar
Solla (Zuid-Duitsland) om het echte Elefantentreffen te bezoeken. Hun verslag en
de foto’s vind je verderop. Verder een tweetal verslagen van het Watjestreffen,
wat leuke techniekstukken en wat verhaaltjes uit de oude doos. Mede door het
jubileum hebben we besloten om ook nog wat mooie, leuke, aparte of interessante
oude stukjes te herplaatsen. Op de achterkant bijvoorbeeld een reprint van een
voorkant van een oude Russian Twin
uit de tijd dat we nog gewoon zwartrode omslagen hadden. De foto blijft
van alle tijden en is gewoon erg leuk.
Mocht je denken mijn stukje staat er
niet in, dan kan dat heel goed kloppen. Het aanbod vanuit de gelederen
is momenteel zeer groot. Dank en
houd dat zo vol. Je zult je stukje in het
volgende jubileumnummer vinden.
Rest ons jullie allemaal te feliciteren met het lustrum en natuurlijk het
lidmaatschap van deze club en veel
plezier met de Twin,

Benno & Jos
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Uit de oude doos
Grijze import, the real story (prices included). reprint uit RT20, 1995 Eric van Gasteren. Dat het vroeger allemaal toch iets moeilijker ging dan nu lees je in dit mooie
oude verslag uit 1995. Ga er maar eens rustig voor zitten.
De eerste keer; dat doet altijd pijn. Maar de derde en vierde keer, dat zou toch
heel anders moeten zijn. Zou je zeggen. Onlangs heb ik weer eens een grijze
Dnepr gekocht en ingevoerd. Hierbij een verslag van mijn belevenissen. Ga even
rustig zitten.......
Zoals bekend, is een grijze import Dnepr tegenwoordig niet direct het summum
van kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarom loop ik zo’n motor eerst eens goed
na. Laatst had ik een Dnepr MT11, 1992, zonder papieren. Ik had nog een frame
liggen van een MT16 met Russisch kenteken en een rekening voor DM85, uit Polen
waar ik het gekocht had. Allereerst heb ik dus het frame ingevoerd (je betaalt
dan invoerrechten en BTW). Dat is goedkoper dan een komplete motorfiets en
het is noodzakelijk omdat het van buiten de EG komt. Dat invoeren gaat als volgt:
Ik nam een middag vrij en ging naar een expediteur om een EG invoerdocument
op te laten maken. Ik kom binnen en sluit aan als derde. De medewerker is volop
bezig een Hongaar uit te leggen dat hij met zijn, volgens hemzelf foutieve papieren, toch Duitsland over kan steken. Dat lukt niet zo makkelijk omdat de Hongaar
slechts 10 woordjes Duits spreekt. Ondertussen gaat regelmatig de telefoon van
een afwezige collega waar overdadig over gevloekt wordt. Na een kwartier gaat
de Hongaar bellen en is de volgende klant aan de beurt. Ondertussen komen er
diverse mensen binnen, waarschijnlijk vaste klanten, met stapels dossiers en de
opmerkingen: “Over een half uur kom ik ze ophalen, OK?”. Als ik dan toch na een
half uur aan de beurt ben, luidt het antwoord op mijn verzoek: “Geen probleem,
zoek zelf even de goederencode op in dit boek dan begin ik alvast te typen.” Dat
viel gelukkig mee en na 5 minuten mag ik dan f50, betalen.
Ik zeg: “Het is wel opgeslagen sinds de laatste keer. Een half jaar geleden kostte
het maar f35, “. “Hmmm, doe maar f40, dan, ik kan niet terug geven van f100,
, heb je het niet gepast?”. “Sorry”, zeg ik, “Ik heb alleen nog maar f35, “. “Nou
ja, da’s ook goed”, wordt er gemompeld. Tja, zo gaat dat. Daarna ging ik naar
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het douanekantoor om de IR en BTW te betalen. Ik ben als enige direct aan de
beurt bij het loket en mijn formulieren worden vrolijk geaccepteerd waarbij de
beambte tegen zijn collega’s roept: “Hee jongens, dat is nog eens mooi, hier wilt
iemand een motorfiets invoeren”. Ik begrijp die opmerking niet helemaal, maar ik
denk dat het komt omdat bijna altijd de invoer NA de keuring plaatsvindt tegenwoordig. Maar goed, ik ga op een stoeltje zitten wachten. Na een kwartier gluur
ik eens naar binnen wat er zoal gebeurt. Wie mijn zaak behartigt kan ik niet zien,
ik wacht nog een kwartier. Dan begin ik wat te ijsberen. Je moet toch ook af en
toe wat aan je conditie doen of niet soms? Na drie kwartier komt eindelijk iemand
naar buiten om de goederen op te nemen. Hij zucht verontschuldigend: “Het duurt
nu niet lang meer”. Hij kijkt in mijn kofferbak en schrikt van de aanblik van een
kaal frame. Vraagt waar het framenummer staat en ziet dat het klopt. Hoofdschuddend wenst hij me veel succes en gaat weer naar binnen. Na 5 minuten krijg
ik een acceptgiro waar een bedrag ingevuld staat van f29,70 (IR: f9, en BTW:
f20,70).
Of ik bij het GWK of een postkantoor dit direct wil betalen en met het bewijs
van betaling terug wil keren. Dan krijg ik mijn afgestempelde invoerdocument
terug. Zo gezegd zo gedaan. De rij voor de balie van het postkantoor viel gelukkig mee en als ik mijn papieren ophaal keer ik 2 uur later huiswaarts. Ik kan
beginnen met bouwen.
Dit bouwen en wat ik daar zoal bij tegenkwam laat ik rusten tot het volgende
kampvuur op een clubtreffen. De motor was uiteindelijk zowat klaar en ik wilde
hem laten keuren. Dus belde ik de RDW voor een afspraak: “U kunt morgen al
terecht, over 3 weken (ergens in het zuiden, 70 km verderop) of anders over 6
weken weer, alles zit verder al vol”. “Uhhh, morgen is nog te vroeg, doe maar
over 3 weken”, zucht ik. Het differentieel moet ik nog nakijken en voor morgen
zie ik dat niet zo zitten. Na de tweede keer een middag vrij genomen te hebben,
tuf ik 3 weken later naar de keuring. “Mooi kleurtje”, zegt de keurmeester, “Daar
heb je je nogal aan gegeven”. “Ja”, zeg ik, “Als je met een grijze import direct
naar de keuring gaat heb je grote kans dat je niet eens aankomt”. Hij controleert
de normale zaken: Wielbasis, E merkjes in de glazen, remmen en de bediening
ervan, zijspanaandrijving, framenummer, ook op het zijspanframe. Alles in orde.
Hij gaat zijn kantoortje weer binnen en voert gegevens in in het centrale
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registratiesysteem. Hij fronst, kijkt nog een keer, drukt op wat knoppen en loopt
naar de printer. “Ik kan dit niet volgens de normale procedure afhandelen”, zegt
hij. Hij laat mij zijn uitdraai zien waarop staat: “Dnepr MT16, alle motoren van na
1 10 1990 via het hoofdkantoor in Zoetermeer” (Tel. xxxxxxxx).
Ik vraag wat dat betekent en
hij geeft mij mijn papieren terug
met de opmerking dat hij het
ook niet weet, zijn keuringsrapport en bevindingen door
zal sturen naar Zoetermeer en
dat ik maar zuinig moet zijn
op mijn papieren want ik zou
ze nog wel eens nodig kunnen
hebben! Misschien dat ik deze
zomer nog kan rijden maar hoe groot die kans is? Na de f97, betaald te hebben
die een motorfietskeuring tegenwoordig kost, keer ik ontgoocheld huiswaarts met
mijn hoofd vol van verhalen over vervallen typegoedkeuringen, herkeuringen en
ombouwsets. Als ik de RDW bel met de vraag of een MT16 in 1991 een typegoedkeuring had weet men mij geen ander antwoord te geven dan: “Maak maar
eerst een keuringsafspraak, dan zie je het vanzelf”. Vol spanning wacht ik af.
Na nog eens 3 weken krijg ik dan een BPM aangifte formulier thuisgestuurd. Eerst
afhandelen, daarna wordt uw aanvraag verder behandeld. Ik vertrouw de zaak
niet zo erg. Stel je voor dat ze me eerst BPM laten betalen en vervolgens vertellen dat ik een ombouwset van ca. f800, moet plaatsen en een herkeuring aan
moet vragen..... Dan overweeg ik toch liever om de zaak in onderdelen van de
hand te doen. Een telefoontje naar de belastingtelefoon (Tel. xxxxxx) levert mij de
informatie dat op basis van een catalogusprijs van 1991 t.w.v. f5000, in januari 1995 nog een BPM bedrag verschuldigd is van f233, . Mijn conclusie is gauw
getrokken: Indien een herkeuring nodig is, wordt ie gesloopt. Ik bel de RDW weer
met een verzoek om mij de status mee te delen van deze keuring. Het antwoord
luidt: “Als u een BPM formulier thuisgestuurd heeft gekregen ligt de aanvraag in
Veendam en is wat ons betreft de zaak afgehandeld”. Of dat betekent dat er een
typegoedkeuring voor 1991 bestaat wordt niet met een duidelijk JA beantwoord,
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maar volgens zeggen verstrekt Veendam na een bericht van de douane dat de
BPM voldaan is, een kenteken. Ik besluit dus de volgende dag voor de derde keer
weer een middag vrij te nemen en naar de douane te gaan. Ook nu weer moet ik
de motor meenemen omdat ter controle het framenummer gechecked wordt!
Om half vier kom ik binnen en sluit aan achter nog 6 anderen die allen een blauw
BPM formulier in de hand hebben. Om 4 uur sluit de balie dus het zal erom spannen of ze me wegsturen of toch nog helpen. Om 5 over 4 ben ik aan de beurt. En
raad eens wat ik aan BPM mag betalen: f590, . Ik schrik en zeg dat de belastingtelefoon me een lager bedrag voorrekende. De beambte weet me te vertellen dat
de catalogusprijs in 1991 f9500, bedroeg. Dat baseert hij op een boekje “Alle
motoren van 1991”. Verder heeft ie geen gegevens. Ik vraag hem of hij de huidige importeur kent en wat de catalogusprijs van 1995 is. Dat is bekend en hij kan
ook niet verklaren waarom dat nu f4000, goedkoper is dan 4 jaar geleden. “Ja,
ik kan me er iets van herinneren, er was iets met deze motor”, zegt ie twijfelend.
Ik stel voor dat hij e.e.a. uitzoekt en dat ik morgen terug kom. Opgelucht stemt hij
in en wuift me uit. Ik vraag of ik morgen nog terug moet komen met mijn motor,
maar enigszins fronsend zegt hij dat hij hem daarnet al gezien heeft. Ik begrijp
het.
De volgende dag bel ik maar weer eens de belasting telefoon met dezelfde
vraag en wat blijkt tot mijn verbazing: Nu is ook bij hun de catalogusprijs f9500,.
Tja, zucht ik, het zal wel zo zijn en keer wederom ontgoocheld terug naar de
douane. Weer een vrije middag aan de balie staan. Gelukkig ben ik nu direct aan
de beurt en tref ik dezelfde douanier die me een beetje verontschuldigend een
acceptgiro in de hand drukt met een bedrag van f199,50 erop. Hij zegt: “Je had
toch gelijk, de catalogusprijs was inderdaad f5000, maar ik heb voor jouw berekening f4750, aangehouden”. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ga dus
maar weer naar het postkantoor 3 km verderop, betaal, en keer met het bewijs
van betaling weer terug naar de douane. Daar gaat mijn BPM formulier op een
ander stapeltje met de opmerking dat ik binnenkort het kenteken kan verwachten.
Na nog eens 3 weken ontvang ik inderdaad mijn kentekenbewijs. Dnepr MT16
1991. Hoe het nou zit met de typegoedkeuring van een MT16 weet ik inmiddels
nog niet maar voorlopig ben ik even niet meer geinteresseerd.
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2 Maanden wachten en 4 vrije middagen voor bureaucratisch geneuzel noem ik
niet echt meer mijn hobby.
Samenvatting.
Handeling:		
Frame invoeren		
Keuringsafspraak
BPM betalen		
Kenteken in huis		

Tijd:			
Elk moment		
3-6 weken wachten
3 weken wachten
3 weken wachten

Prijs:
f35, + f29,70
f97,
f199,50
f20, (nummerplaat)

Mocht er iemand belangstelling hebben om e.e.a. zelf te doen. Zorg dan dat je
een origineel kentekenbewijs hebt (althans voor een Dnepr MT11, MT16 of Ural
650). Indien niet aanwezig gaat de RDW ervan uit dat het een nieuwe motorfiets
betreft en kun je dus geen leeftijdskorting krijgen voor de BPM.
Ofschoon je eigenlijk over de volledige motorfiets IR en BTW moet betalen,
kan niemand je ervan weerhouden om alleen een frame in te voeren en bij
handelaren en beurzen de resterende onderdelen bijeen te vergaren. (IR en BTW
worden nl. berekend over het factuurbedrag en DM85, voor een frame is wel
geloofwaardig, maar voor een complete motorfiets niet).
Dit verhaal geldt niet voor een M72 of Dnepr K750. Ook zonder papieren lukt het
om een ouder bouwjaar (en wellicht ook het juiste) in je kenteken te verkijgen.
Dit is echter niet per se zo. Het hangt af van de kennis en het humeur van de
keurmeester, wellicht enkele regionaal gemaakte afspraken en precedenten.
Want zeg nou zelf: Van een nieuw Dnepr frame, een nieuw Chinees zijklepperblok
en andere nieuwe onderdelen is een motor te bouwen die niet gemakkelijk van
een K750 uit 1965 te onderscheiden is.
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Eric van Gasteren

Fabricage en gebruik van een onderdrukmeter
Vertaald G. Konincks

Waar dient het voor ?
De vaccummeter is een apparaat om
de zuigdruk te meten in de het aanzuigspruitstuk terwijl de motor loopt.
Met welk doel ?
De waarde van de onderdruk zelf is
niet zo interessant (trouwens voor een 1
cilinder gebruikt men zo’n apparaat niet
eens ).
Daarentegen is het heel belangrijk dat bij een tweecilinder de carburateurs hetzelfde zijn afgesteld, er van uitgaand dat de twee carburateurs hetzelfde zijn.
Zelfde model, dezelfde sproeiers, dezelfde afdichtingen en dezelfde staat waarin
ze verkeren. Met andere woorden het apparaat dient ter synchronisatie van de
beide carburateurs.
De onderdrukmeter
Het apparaat, waarvan de beschrijving zo volgt, is eigenlijk geen onderdrukmeter.
We kunnen er namelijk geen waardes mee meten. Het kan wel gebruikt worden
om de onderdrukken aan elkaar gelijk te maken. We vergelijken dus de onderukken van de beide cilinders met elkaar.
Het principe
Een U buis waarin zich een vloeistof bevindt
en waarvan ieder uiteinde is verbonden met
een carburateur. Een verschil in aanzuigdruk
vertaalt zich meteen in een hoogte verschil
tussen de vloeistofkolom in de U buis. Simpeler kan het bijna niet.
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Benodigheden.
• Een plankje van 20 x 20 cm,
• Een lat van ongeveer 5 cm x 80 cm,
• 2 meter doorzichtige slang met een inwendige diameter van 8 mm.
• 4 meter doorzichtige slang met een diameter die overeenkomt met de aansluiting op de carburateurs,
• Een stukje koperen pijp van 6x8 mm.
• Een tweede stukje koperen pijp dat qua diameter geschikt is om de flexibele
slang naar de carburateur aan te sluiten.
• Een paar pijpklemmetjes
Samenstelling
Bevestig de lat op het vierkante plankje. Wanneer je de
lat wit schildert, bevordert dat wel de zichtbaarheid van
de vloeistofkolommen later.
Bevestig de pijpklemmetjes aan de boven en onderkant
van de lat. Het frame is nu gereed.
Buig een U van de koperen pijp , overeenkomend met de
hartafstand van de klemmetjes. Prepareer ook de koperen pijpstukjes voor de bovenzijde. Zie foto.
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Monteer de U, de pijpstukjes en doorzichtige slang als
op de foto hiernaast.
Wat betreft de maatvoering kan men deze natuurlijk
naar eigen inzicht aanpassen.
Vullen
Vul de onderdrukmeter tot een hoogte van 20 a 25 cm.
met hydraulische olie of een andere vloeistof.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Vervolgens sluit men de meter aan op de carburateurs.
Zorg wel dat de flexibele slangen tussen meter en carburateurs even lang zijn ; hierdoor is de weerstand gelijk.
Opmerking
Het afstellen van de carburateurs gaan we pas doen als kleppen en ontsteking
goed zijn afgesteld.
Probleem ?
Bij de Jikov en Pekar carburateurs is er van origine geen aansluiting om de onderdruk te meten. dit staat in de RT 78 beschreven.
Aansluiten
Alvorens de onderdrukmeting aan te sluiten dient men eerst
de motor warm te laten draaien.
Sluit de meter altijd aan met niet lopende motor. Sluit de
linker kolom aan op de linker carburateur en de rechter
kolom aan de rechter carburateur. Het is wel belangrijk dat
er geen valse lucht kan worden aangezogen, dus de aansluitingen dienen gasdicht te zijn.
Laat de motor nu stationair draaien en kijk of vloeistof in de twee kolommen gelijk
staat. zo niet dan moet dit bijgeregeld worden.
13
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De kolom waar de vloeistof het hoogste in staat is de cilinder met het meeste
vacuum. Hier moet de gasschuif dus iets omhoog gedraaid worden om het niveau
te niveleren. laat het niveau steeds rustig stabiliseren. Op dezelfde manier kun je
met een beetje toeren bepalen of de cilinders dan ook nog synchroon staan. Dit
kan eventueel met de speling op de gaskabels worden ingesteld.
De schroeven ten behoeve van inregelen carburateurs
Vóór alles dien je wel je carburateurs te kennen en weten wat er gebeurd als je
aan een van de afstelschroeven draait.
Stationair toerental
Choke

Mengsel-

afstelling
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Zo sluit je dus je slangetjes aan op de
nippels, hier links weergegeven

Andere uitvoering met koperen bochten, natuurlijk is alles
mogelijk, ook alleen maar
een lus in de leiding zou ook
voldoen.
Voor de vloeistof wordt van
alles gebruikt van dunne olie
tot cola, probeer zelf wat het
beste bevalt.
Succes,

Gerard
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De tien van de Twin

Tien vragen…
		
Tien antwoorden!
door : Karin de Zwart
Dit maal met…..
Naam: 			
Leeftijd: 		
Gezinssamenstelling:
			
			
Beroep: 		
			
			
Motorpark: 		
			
			
			
Lid van de UDCN sinds:
			
1.

Theo Damen
44 jaar
Vrouw en 3 kinderen (2 zoontjes,
waarvan 1 net geboren en 1
dochter)
Ik werk in het herbarium aan
de Universiteit van Wageningen,
maar eerst was ik technicus
Ural M66 (zonder bak), hij staat als oud vuil te staan
BSA A65
Velocette (race-uitvoering), maar die heb ik verkocht
En een kelder vol met onderdelen
Het begin, samen met Henk Wouters hebben we de club 		
opgericht.

Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?

Ja, eigenlijk als uitdaging. Iemand had ‘m staan en ik vond het leuk en apart dat
hij Russisch was, maar vooral de techniek sprak me enorm aan.
2.

Wat is de beste herinnering aan je span?

Het Ardennentreffen. Toen ik de Ural had, had ik ‘m snel gemaakt; er oliekanalen
bij gemaakt en hij liep echt als een zonnetje, dus ik was dolgelukkig!
Maar na een uur liep-ie vast, want hij raakte de oliewarmte niet kwijt. Toen heb
ik de kachel uit m’n oude Kadett gesloopt en de olie doorgeleid en toen liep hij
weer.
16

Wij naar de Ardennen, maar in Heteren, dat is 5 km. van Wageningen (waar ik
woon) vandaan, liep-ie weer vast. Terug naar huis, weer gefikst, naar België, heel
België gehaald en door gereden, komen we terug bij de Wageningse berg, weer
vlak bij huis, stopt-ie er weer mee! Toen moesten we ‘m naar huis slepen. Wat een
avontuur!
3.

Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Ja, eigenlijk heb ik aan mijn span geen slechte herinneringen. Ik heb er wel een
heleboel gekke dingen mee meegemaakt: schiet je bougie er in een keer uit, weet
je wel. Dat je ineens een lichtflits ziet, maar slèchte herinneringen heb ik alleen met
mensen van de club die je dan gingen bellen of zo’n Ural of Dnepr betrouwbaar
is. Ja, dat kon ik natuurlijk nooit garanderen. Je kon er geluk mee hebben, maar
ook pech.
4.

Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chiang
Jiang o.i.d.?

Alle gekke dingen! Nou ja, om er toch een te
noemen: Een vriend van me, leende mijn Ural een
keertje. Hij kon wel zijspan rijden, zei hij. Ik in de
bak bij ‘m. Nou, dat ging de hele weg goed totdat
we bij zijn huis in de buurt kwamen. Daar liep de
weg een klein beetje scheef en hij parkeert ‘m zo…
in de auto van zijn buurman. Toen was de voorvork
helemaal verbogen, hup op de werkbank en weer
rechtgeslagen. (Hoe het nou met de auto afgelopen
is, weet ik niet –Karin-)
5.

Heb je nog andere hobby’s?

Planten verzorgen en verzamelen.
Ik verzamel Afrikaanse orchideeën; dan komen ze
binnen en dan determineer ik ze. Leuk hoor! Maar
het is ook mijn werk in de botanische tuin. Dus als
17
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de UDCN daar ooit een rondleiding wil, dan kan ik dat wel verzorgen. Plantjes
hebben natuurlijk niks met techniek te maken, maar jullie zijn van harte welkom en
ik kan er wel een hoop over vertellen en laten zien. Moet je wel binnen vier jaar
komen, want daarna moeten we weg. (Hebben we nog een treffen in de buurt
van Wageningen jongens? –Karin-)
6.

Wat was het beste treffen ooit? En waarom kom je nooit meer op
treffens, Theo?

Ja, weer het Ardennentreffen. En ik kom niet meer omdat ik er op een gegeven
moment van vervreemdde. Er waren er een paar veel te fanatiek en dat vind ik
niks. Misschien is het nu wel weer beter hoor, dat weet ik niet, maar toen vond ik
het gewoon niet leuk meer. Te veel stoere jongens krentenbrood.
Verder heb ik ook een burn-out gehad en dan wil je helemaal geen mensen zien.
Maar het Ural-motorrijden mis ik wel. Met de auto rijd je zo naar België en dan
ben je er zonder problemen en weer terug, maar met de Ural rijd je naar België
en dan beleef je een heel avontuur! Geweldig!
7.

Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en
waarom?

Mijn eigen Ural M66 met een stermotor in race-uitvoering. Ik baal als een stekker dat ik er niet meer mee rijd. De zijspanbak stond op mijn werk, maar toen
kreeg ik die burn-out en toen hebben ze hem weggegooid. Dus de motor heb ik
nog wel, met kapotte versnellingsbak, maar ik heb geen tijd om te sleutelen. Als
iemand interesse heeft moet je het me maar laten weten, want ik heb liever dat er
wel mee gereden wordt! Het is echt een gaaf raceding, maar er moet veel aan
gebeuren.
8.

Wat is de beste motortip die je hebt?

(en dat vragen we aan de Belgisch Kampioen 350 CC klassiek!!! Dus let op!)
Ja, ik wil niet zo’n leermeester zijn hoor, maar ik heb toch twee tips:
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De motor kan
meer dan jij! Dus
als jij denkt: “Die
bocht haal ik
niet,” moet je
eigenlijk gelijk
erachteraan
denken: “maar
de motor wel”.
Dat scheelt echt
levens.
En als je ineens
tegen een boom
dreigt te rijden,
kijk dan niet naar
de boom, maar
ernaast.
9.

De ultieme vraag voor Theo van Henk Wouters: 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…

Ja, heb ik eigenlijk net verteld, maar de versnellingsbak zit in elkaar en de bak is
dus weg. Hij staat er onder een laken voor oud vuil bij. Eigenlijk is-ie daar terecht
gekomen toen ik stopte met roken. Toen heb ik de Velocette gekocht en ben daar
mee gaan racen.
10.

Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Ja, ik heb wel een vraag aan iemand, maar ik ben heel slecht in namen, dus ik
weet niet meer hoe hij heet! Henk Wouters weet het nog wel. Het gaat om een
Amsterdammer die de porno-industrie in ging. En van hem wil ik weten hoe het met
Odette is. Ze staat op een foto op de motor en dat is echt een hele mooie foto.
19
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(ik heb het nagevraagd, maar ze zit er gewoon netjes aangekleed op. Ook heb
ik nagevraagd of die Amsterdammer Frans de Wit heet, maar volgens Theo is hij
ouder. Kortom: wie kan ons helpen aan de naam van deze man, anders zijn we
natuurlijk klaar met de tien van de Twin. –Karin-)
Tot slot: Oproep van Theo!
Theo is net voor de derde keer vader geworden, maar zijn oudste zoon is gehandicapt. Theo zou dolgraag eens met hem in de bak een stukje willen rijden.
Is er iemand in de buurt van Wageningen (of ergens anders vandaan…) van wie
Theo het zijspan om die reden zou kunnen huren???
Graag contact opnemen met Theo: 0317-414471.
Alvast hartstikke bedankt!
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Oplossing motocrypto RT nummer 78
1.Streep, 2.Vork, 3.Prent, 4.Haarspeldbocht,
5.Bandenspanning, 6.Spatlap, 7. Ruitenwisser,
8.Magazine, 9.Brokkenpiloot en 10.Wankel.
Wij hebben inzendingen ontvangen van:
Harry, Stef en Karin. Dolf Kok en Peter en Siny Reuvers.
Gefeliciteerd allemaal, jullie oplossingen waren allemaal goed!
Nieuwe opgave:
1. Familie van de ketting?		
2. Buitenboord motor			
3. Opstand bij Pickwick			
4. Pas op een kromme boom		
5. Politieke regel?			
6. Organisatie met vermogen		
7. Elektriciteitsmast			
8. Verkeerscentrale			
9. Mosterd na de maaltijd		
10. Wasstraat?				

…a.e..e.aa.
.....e..e ..a…
. …i..i..
. .o…
.e…. .aa. .oo.
.a.
.a.e..oo.
..i. o. .e..e.
.e..e..au.a..
.a..oo…aa..
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Agenda U.D.C.N. 2010
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.
7 maart
Oostblokdag in Aalsmeer. Kijk op de website van de RKCN (Russische Klassieker
Club Nederland) voor meer informatie
10 april 2010
Op zaterdag de Eerste Onderdelenbeurs van de U.D.C.N. op de gebruikelijke
lokatie op de Industrieweg te Kesteren. Onderdelen en motorfietsen kunnen hier
van eigenaar wisselen tegen de bekende vriendelijke russische prijzen. Mocht je
zelf ook nog spullen willen aanbieden die enigzins gelieerd zijn aan het russische
dan ben je van harte welkom. De beurs begint om 11:00 uur en duurt tot 15:00
uur.
7 tot en met 9 mei 2010
Voorjaarstreffen in de Zeelandse dreven tussen de Ooster en Westerschelde
Nadere info vindt je in deze Russian Twin.
13 tot en met 16 mei 2010
Van donderdag 13 tm zondag 16 mei 2010 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.
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.
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28 augustus 2010
Oldtimerdag in Hattem. Er zijn dan diverse voertuigen en stationaire motoren te
bewonderen bij dierenvoeder fabriek Saturn Petfood aan de Stationslaan. De
deelnemers zullen zich vanaf 09.00 uur verzamelen en vervolgens opstellen voor
het publiek. Het inschrijfgeld voor deelnemers bedraagt € 7,50 (incl. consumpties). zie www.oldtimerdaghattem.nl
27 tot en met 29 augustus 2010
Vehikel in de veemarkthallen in Utrecht. De UDCN zal daar niet aanwezig zijn.
Meer info: http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_nl.html
4 september 2010
Vlietlanderit in Voorburg. Rijden met verstandelijk gehandicapten onder politiebegeleiding. Nadere info op: www.vlietlanderit.nl Opgave bij Sandra of Arthur.
11 tot en met 13 september 2010
Najaarstreffen in Overijssel. Dit jaar is Dedemsvaart weer ons doel.
Nadere info volgt via de Russian Twin
31 oktober 2010
Op zondag de Tweede Onderdelenbeurs van de U.D.C.N. op de gebruikelijke
lokatie op de Industrieweg te Kesteren. Onderdelen en motorfietsen kunnen hier
van eigenaar wisselen tegen de bekende vriendelijke russische prijzen. Mocht je
zelf ook nog spullen willen aanbieden die enigzins gelieerd zijn aan het russische dan ben je van harte welkom. De beurs begint om 11:00 uur een duurt tot
15:00 uur.
17 tot en met 19 december 2010
Vehikel in de veemarkthallen in Utrecht. De UDCN zal daar niet aanwezig zijn.
Meer info: http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_nl.html
Verder worden er verspreid over het jaar nog meerdere sleuteldagen gehouden
worden. Kijk voor actuele informatie daarover bij deze agenda.
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Hoezoooooo Watjestreffen.
door : Hans van Veller

Drie weken voor half februari begon het ineens vreselijk te jeuken. Het Watjestreffen in aantocht en de Dnepr het laatste jaar nauwelijks aangekeken.
Het is niet dat ik niet van haar houd maar ik was met een mazzeltje aan een
Liberator gekomen ( kistmodel ) en daar was de beschikbare tijd, geld en energie
behoorlijk aan opgegaan. Op zich was de Dnepr al aardig voor elkaar maar er
waren contra-indicaties nl:
1

Het balhoofd vertoonde zoveel speling dat wanneer ik de voorrrem 		
inkneep de tandarts de lachende derde ( of misschien wel tweede ) werd.
Benno al ruim een jaar geleden een oliedrukmeter voor mij in elkaar had
geknutseld waarzonder ik hem toch echt niet onder ogen durfde te komen.
(toen wist ik nog niet dat hij het Watjestreffen zou verraden voor een
hond, die als hij uitgegroeid is waarschijnlijk bij lange na niet in zijn
zijspan past )
De remkabel van het zijspan met geen mogelijkheid gangbaar te maken 		
was, en die bij Jan Wassenaar in backorder stond.
Ik uberhaupt nog nooit de ‘ballen’ had gehad om met dit span het eiland 		
af te durven.
Ik het donkerbruine vermoeden had dat geen smoes goed genoeg zou zijn
om de komst met m’n BMW te rechtvaardigen.

2

3
4
5

Zoals je begrijpt er waren hindernissen te nemen en vooral die tussen de oren.
Wat de pleit beslechtte was het feit dat buurman Henk te kennen had gegeven
dat hij wel met me mee wilde in de bak, zodat hij met eigen ogen kon aanschouwen dat al mijn enthousiaste verhalen over ‘de club’ niet uit mijn (op zich zeer
bedreven) duim waren gezogen.
Nu is mijn buurman Henk niet zomaar een buurman. Mijn allereerste ontmoeting
met hem kostte hem bijna zijn trouwgereedschap. Ik had net de boerderij op Texel
gekocht en was aan het verhuizen. Aangezien het prachtig weer was had ik er
voor gekozen om de BMW naar mijn nieuwe huis te brengen. Bijna thuis springt er
ineens vanuit het niets een man met overall op klompen midden op de weg,
24

zwaaiend met zijn armen. Ik ging vol in de ankers maar de remmen van mijn BMW
(ongeremd zijspan) zijn echt niet beter als die van een gemiddelde Rus, waardoor
ik met mijn voorwiel tot stilstand kwam tussen zijn benen.
De man vertrok geen spier en opende met de historische woorden “ik bewonder je
motorfiets”. Je begrijpt, wij waren voor elkaar geboren, een levenslange vriendschap stond in de startblokken. Hij stelde zich voor als Henk en bleek mijn buurman
te zijn, hoe kan je het treffen. Sindsdien hebben we samen al heel wat uren sleutelend aan zijn en mijn motorfietsen doorgebracht. Zoals jullie al hadden geraden
behoort Henk tot onze ‘stam’. Afgelopen winter hebben we samen de door Henk
aangeschafte Macheles G 80 (1956) voorzien van nieuwe bedrading en
(kenteken) keuringsklaar gemaakt. Nu was dus de Dnepr aan de beurt en het
sleutelen ging zo voorspoedig dat het span ruim op tijd in ‘blakende gezondheid’
gereed stond.
De woensdagavond voor
het treffen
belde Henk nog
bezorgd of het
met die vorst
wel goed ging
komen. Mijn antwoord was dat
een extra slaapzak, een lange
onderbroek en
een fles Jutter
(Henk’s lijfdrank)
de kansen
daarop zeker
positief zouden
be-invloeden. Vrijdagochtend om 9.15 uur bij Henk voor de deur. Henk zag grauw
en gammel. Ik vroeg hem of het moed indrinken de vorige avond een beetje uit de
hand was gelopen maar Henk claimde zijn hoofdpijn als naturel.
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Na een tussenstop bij de plaatselijke Super voor een doosje Paracetamol, naar de
boot gereden en om 10.30 uur het vaste land op richting Spaarnwoude voor een
rendez-vous met George en Tom.
De rit was prachtig want we reden helemaal onder de besneeuwde duinen langs.
Henk negeerde totaal mijn enthousiaste pogingen om hem bewust te maken van
de prachtige natuur om ons heen. Hij zat als een dood vogeltje ineengedoken in
de bak en doorleefde lijdend de rit. Bij George een bakkie koffie ( Henk thee )
en opwarmen. Na een half uurtje ging de reis verder en Henk ging met het hoofd
uit het zijspan spontaan over zijn nek. Gelukkig vroor het op dat moment niet al te
hevig dus de smurrie bleef niet kleven, anders was de Dnepr er wel erg sportief
uit gaan zien. Na een korte tussenstop in Haarlem om Iwan, Rowan en Ben op te
halen reden we richting Huizen. Vlak buiten Haarlem Kwamen we Eef plus echtgenote tegen dus in kolonne verder.
De Dnepr reed als een zonnetje alleen ging Henk in mijn beleving steeds lager
zitten. In eerste instantie wijtte ik dat aan zijn beroerde toestand tot spontaan
de band van mijn zijspanwiel afliep. Het was niet Henk maar een spaak die de
ellende had veroorzaakt. Binnen 5 minuten reden we weer omdat Iwan op de
sportschool de module zijspan tillen in zijn programma heeft.
De aankomst op de
Woensberg was voor
mij of ik een gouden
plak op de Spelen
had gewonnen, alleen
viel de staande ovatie wat tegen. Snel de
slaapzakken uitgerold
en Henk in zijn mandje
gelegd. Het voelde
weer als vanouds,
Luijt aan het vis-roken
binnendruppeldende
zijspannen en verwoede
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pogingen om het vuur aan te krijgen. We kozen ervoor om met een ploegje boodschappen te doen en zelf te koken. De kippenstoofpot smaakte goed aan het vuur
werd het steeds gezelliger. Met Henk ging het nog niet echt beter dus z’n matras
uit het huisje gehaald en in de warme kantine z’n bedje gespreid. De volgende
dag ging het met Henk een stuk beter dus niet op de trein maar in het span. Luijt
had een prachtige rit uitgezet alleen het beoogde doel was de week daarvoor
afgebrand (wat is het toch met die club). Luijt lostte dit pragmatisch op door een
andere molen uit zijn collectie tot doel te verheffen. Bij aankomst was ik echter zo
onderkoeld geraakt dat de koffie het van de molen won.
‘s Avonds na de catering werd het spontane plan geboren om volgend jaar met
een ploeg zelf te gaan koken. Of dat met de kwaliteit van de cateraar te maken
heeft kan ik niet bewijzen, maar het past i.i.g. beter bij de doelstelling van de
club. Het vuur deed zijn werk maar ik ging op tijd m’n hutje in want zelfs ik ken de
relatie tussen oorzaak en gevolg.
De volgende dag (Henk weer helemaal als nieuw) op tijd richting
Spaarnwoude waar we ook nog wat
tijd wilden gebruiken om projekten
van George te bewonderen en weer
een beetje op te warmen.
Ook de laatste etappe ging fantastisch, met bootje 16.30 uur weer het
eiland op. Na een kusje op de koplamprand de Dnepr toegedekt (het
afspuiten moet tot zaterdag wachten
want het is -5). Ik begrijp echt niet
waarom er nog steeds mensen zijn die
‘russen’ slecht vinden. (als mijn vader
nog had geleefd had hij nu zeer
waarschijnlijk “Farizeeeeeeerrrrr”
geroepen).
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Epiloog
*

Tijdens het weekend vroeg Luijt zich hardop af hoelang hij nog het
Watjestreffen zou organiseren, “daar kan je toch niet tot je 80e mee 		
doorgaan”. Beste Luijt daar ga je mee door tot je 80e anders hoef je de 		
volgende keer alleen je rookton mee te nemen. We gaan jou dan roken en
ritueel oppeuzelen.
Afgelopen woensdag ging ik even bij Henk langs om af te spreken 		
komende zaterdag samen te gaan sleutelen.
Henk, schilderend aan zijn mestwagen, opende het gesprek met de historische woorden “Hans, ik heb een geweldig weekend gehad”.
Nou Luijt daar sluit ik mij bij aan.

*
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Hans van Veller

Van Lustrum naar lustrum

Een terugblik van de huidige voorzitter
Zo’n 12 jaar geleden werd ik besmet met het Jupiter virus, hoe dit tot stand kwam
is te lezen in oudere RT’s. Eenmaal Jupiter rijdend merk je al gauw dat roken
inderdaad verslavend is en meeroken minder fijn is, dit laatste kunnen ervaren
treffen toerrit rijders beamen. Na een klein jaartje tobben met de revisie en
onderdelen verzamelen kwam ik in contact met de UDCN en dan in het bijzonder
Jan Wassenaar die mij aan de missende onderdelen hielp.
Nadat de revisie van de Jup afgerond was kon ik eindelijk mijn eerste treffen
bezoeken, daar werd ik als een oude vriend ontvangen, koffie van Jan en vis van
Luijt enz. Hiermee was ik naast de Jup ook snel verslaafd geraakt aan de UDCN.
Het jaar erop vierde de UDCN haar 2e lustrum, het was een goed jaar met leuke
treffens en er ontstonden goede en vriendschappelijke contacten. Ik heb vanaf die
tijd dan ook maar weinig treffens gemist en mijn Jupiter bracht me er altijd trouw,
maar voor de langere afstanden kwam er wel een (solo) Ural bij.
Zo’n zeven jaar geleden kwam de toenmalige voorzitter (Jan Wassenaar) naar
me toe met de vraag of ik een keertje ‘vrijblijvend’ een bestuursvergadering wilde
bij wonen. Tja, zo’n vraag komt niet voor niets en vrijwel direct trad ik toe tot het
UDCN bestuur. In het bestuur zaten oude rotten als Jan Wassenaar, Hans Wakka,
Benno van Ham, Luijt Postma, Jos Luyckx en Frans de Wit. Maar ook andere
nieuwe bestuursleden als Sandra en Ruud Korpershoek. Alle nieuwe bestuursleden
werden losse bestuursleden, maar niet voor lang. Vrijwel direct werd Ruud hoofd
techniek en Sandra penning meester (volgde Sybrand op).
Toen Jan wassenaar eind ’04 zijn aftreden als voorzitter bekend maakte werd ik
door hem voorgedragen om het stokje (voorzitters zuigerstang) van hem over te
nemen, de rest van het bestuur stond daar achter en toen was ik opeens voorzitter
van de leukste club van Nederland. We gingen dat jaar ons 3e lustrum in, een jaar
met cadeautjes en veel aandacht voor de club zelf.
Kort hierna wisselde de clubwinkel van beheerder, Hans stopte ermee en Gerrit B
nam de winkel van Hans over. Toch waren we nog niet kompleet, wat we nog niet
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hadden was een bestuurslid dat de treffens en
andere activiteiten coördineerde. Deze functionaris vonden we in Ina de Groot, zij stelde onder
anderen het treffenprotocol op, iets waar we nog
steeds dankbaar gebruik van maken. We wisten
dat Ina ziek was en al jaren gevochten had tegen
een verschrikkelijke ziekte, Ina gaf niet op en ging
door, totdat….. Opeens ging het snel en moesten
we afscheid nemen van ‘onze’ Ina. Voor mij was dit
het absolute dieptepunt als voorzitter. We misten
onze treffencoördinator, maar vooral Ina zelf. Een
(tijdelijke) opvolging kwam uit onverwachte hoek.
Eugene Kuijvenhoven, de man van Ina, ik heb dan
ook niets dan respect voor Eugene, net als Ina een
vechter. Na een poosje schreef het bestuur een
vacature uit, dit leverde de huidige treffencoördinator Roel de Glopper op, hij heeft de kaders van
Ina verder uitgewerkt en ondertussen plukken we
daar de vruchten van.
De UDCN viert dit jaar alweer haar 4e lustrum en ik weet zeker dat er over 5
jaar een heel groot feest zal zijn, want dan bestaan we een kwart eeuw en vieren
we ons 5e lustrum. Wie van de UDCN oprichters had dit kunnen bedenken. In ieder
geval wil ik naast de gehele club in het bijzonder hen bedanken, want zonder hen
was er geen UDCN geweest.
De club als club draaide al die jaren ‘gewoon’ door, eigelijk weinig bijzonders.
Zoals altijd die ongedwongen prettige sfeer en vrijheid. Gezellige treffens, sleuteldagen, onderdelen beursen enz. enz. Feit is een feit, dankzij de steunpunten,
sleutel momenten/dagen en technische stukken in de Twin lijken storingen en pech
tijdens de toerritten naar de achtergrond te verdwijnen. We zijn als club steeds
dichter bij ons doel gekomen, kennis wordt overgedragen en hulp is voorhanden,
we blijven rijden met elkaar. En dit alles in goed sfeer en gemoedelijkheid. Dit had
niet mogelijk geweest zonder de inzet van UDCN leden die de treffens organiseerde, onderdelen beursen regelden, stukjes voor in de Twin geschreven hebben,
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sleuteldagen opzetten enz. enz. Dus veel dank aan de UDCN leden zelf.
Zoals ik in het voorwoord al geschreven heb ga ik per mei (ALV) dit jaar stoppen als voorzitter en bestuurslid van de UDCN, het waren goede jaren en ik heb
er veel plezier aan beleefd. Ik wil bij deze het huidige UDCN bestuur hartelijk
bedanken voor de inzet en ziel die zij getoond hebben, het was erg fijn te werken
met een bestuur wat zo lekker draait en waar je als voorzitter op kan bouwen en
vertrouwen. Ik wens Frans de Wit dan ook veel plezier als nieuwe voorzitter van
het bestuur en de UDCN. Ik weet dat Frans meer dan voldoende kwaliteiten heeft
om de koers die de UDCN vaart voort te zetten en of indien nodig te verbeteren.
Frans zal tijdens de ALV de voorzitters zuigerstang van mij overgedragen krijgen.

Huib Stiegelis
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Wat eraan vooruitging !
Door: Johan Remmers

Zo, eindelijk dan een Ural aangeschaft. Maar wat ging eraan vooraf ?
Het was ergens in 1993 dat ik een keus ging maken wat motor betreft voor een
solo-trip van zo’n 15.000 km door Europa. Mijn baan had ik opgezegd, de Japanner te koop gezet. In het blad “Motor” was een leuk artikel verschenen over 5
motoren die je kon kopen voor de prijs van één (een FJ1200 die ik toen toevallig
had).
Die 5 motoren waren een Jawa 350 Sport, een 500cc Enfield, een Dnepr (solo)
van Van Loon, een CZ180 en een rode MZ 251 ETZ (EinheitsType Zschopau !). Ook
had ik een erg boeiend verslag van een reis van 10.000 km om het Victoriameer
in Afrika gelezen, gemaakt door twee Nederlandse motorrijders op een XT500
en een MZ. De winter die volgde ben ik op een erg leuke manier doorgekomen
op een oude XT500 maar het ding was te aftands voor een grote rit. Uiteindelijk
kocht ik begin ’94 een nieuwe MZ voor fl4000; die na wat inrijdperikelen zonder
problemen de 15.000 km aflegde en vervolgens nog ruim 40.000 km voor woonwerkverkeer werd gebruikt.
Na drie jaar verdween het motorblok van deze MZ in mijn inmiddels eerder
aangeschafte MZ met zijspan. Met dit zijspan uit de tachtiger jaren had ik net
eenzelfde trip van 4 maanden maar dan in tegengestelde richting en met vriendin afgelegd en het blok had het op de allerlaatste dag, rijdend over de Veluwe
begeven. Wat een vreselijk dapper, zwaar onderschat merk is dat toch.
Ging het de eerste reis via Zweden en Noorwegen omhoog en via Finland, een
oversteek met de oude Russische boot de George Ots van Helsinki naar Thallin,
de Baltische Staten en dwars door Polen omlaag om verder richting Frankrijk te
rijden, met het zijspan ging het via de Alpen, Corsica en Italië naar Kroatië, Hongarije, Slowakije en via Polen omhoog om vervolgens met de boot vanuit Gdansk
naar Zweden te varen. In de 7 weken die volgden beleefde ik de mooiste motortijd van mijn leven. Met Noorwegen als topper.
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De andere 4 leuke motoren uit het blad was ik eenmaal thuis niet vergeten en na
een kamikazerit op een rechts schakelende Enfield door de Haagse binnenstad
kwam er een Jawa. Type 638, dus nog met mooie trommelremmen. Die Enfield
komt er nog wel. De Jawa heeft me jaren erg, erg veel plezier gegeven en inmiddels rijd ik alweer een tijd rond op een tot caféracer omgebouwde Poolse Junak
met zelf ingeplant Jawa-blok.
Met zulk simpele middelen het echte motorgevoel
krijgen, hoe is het mogelijk ? Het steeds verder
perfectioneren van de
hedendaagse motor heeft
juist dat gevoel de das
omgedaan. De vering
van mijn creatie is van
het Oostduitse MZ, blok
en wielen zijn Tjechisch,
frame en tank Pools, net
als de pistonpennen die
aan het uiteinde van de
clipons zijn gelast en de
350cc zuiger voor m’n neus waarin het contactslot is ondergebracht.
De spiegel is van een Russische 200cc tweetakt, merk Tula. Die had ik niet-lopend
voor 150 euro gekocht met na 10 jaar slechts 350 km op de teller. Dat zegt
meestal veel over de kwaliteit maar uiteindelijk onverwachts toch nog 2500 km
gereden in een koude winter alvorens hij in het voorjaar ontplofte. De dunne
enkele primaire ketting kon de 13 paardekrachten niet meer verdragen, sloeg
door het carter en had daarna de koppeling klemvast en in een hoek gezet. Met
100 km/h ging het de brug af met een oliefontein voor het stilstaande achterwiel.
Zodra je de voorrem inkneep veranderde de Rus in een hobbelpaard dus het was
maar afwachten waar we samen zouden eindigen.
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De enige minuten eerder nog enthousiaste en potentiële koper die deze Russische
roulette had gadegeslagen haastte zich Tilburg weer uit. Wat rest is dat komische
spiegeltje op mijn racer en de koperkleurige Tula-contactsleutel aan mijn sleutelbos.
Maar vooral de dappere, charmante Russische poging om van niets toch nog iets
erg leuks te maken. Het kan een illusie zijn, het zal me worst wezen, het gevoel is
het wat telt.
Er moest dus weer een Rus komen. En zo geschiedde.
Wordt spoedig vervolgd.
Groet,
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Voorjaarstreffen Zeeland
Op ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Goes (Zeeland) ligt het dorp Kwadendamme in de zak van Zuid-Beveland. Daar wordt ons Voorjaarstreffen gehouden
op 7, 8 en 9 mei op mini-camping ‘t Kwedammertje. Een retroweekeinde dus want
slechts enige jaren geleden hebben we deze prima lokatie ook al eens bezocht
voor een treffen. Op de camping zijn uiteraard de standaardvoorzieningen aanwezig en een kampvuur zal niet ontbreken.
De kosten zullen voor een weekend ± € 20,00 per persoon zijn. Kinderen gratis.
Toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
De organisatie heeft zichzelf overtroffen en TWEE toerritten uitgezet.
Een voor de vrijdagavond en de klassieker op zaterdag. Zorg dus dat je tank
gevuld is, er zijn geen tankstops in de routes opgenomen.
Ongeveer 5 kilometer van de afslag s’Gravenpolder is een benzine pomp,
vanaf deze pomp is het nog 3 kilometer naar de camping.
Het programma is is nog uitgebreider dan we gewend zijn.
Vrijdag
		

Aankomst, ieder zorgt voor zijn eigen natje en droogje en dakje
Avondrit met het thema “Nights in white satin”

Zaterdag
		
		
		
		
		
		
		
		

Ontbijtbuffet
Toertocht, aanvang 11.00 uur met als thema “the lost roads”
Er is GEEN tankstop in de route.
Inkopen doen voor de barbecue aan het eind van de toertocht.
VOORDAT we mogen eten eerst nog de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Barbecue volgens bring jour own bbq principe.
Sauzen, salades en brood wordt voor gezorgd.
Vlees wordt door iedereen zelf gekocht.

Zondag		

Vertrek
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Aanmelden bij:
Ard Willemse 06-52072688 ardjes@zeelandnet.nl
Winand Cabo 06-50698641 winandcabo@freeler.nl
Camping:
Mini-camping ’t Kwedammertje, Siguitsedijk 33, 4434PM Kwadendamme
Website:
http://www.kwedammertje.maakt.nl/
Routebeschrijving:
• vanaf de A58
• Neem afslag 35-’s-Gravenpolder en voeg in op de N289 richting Kloetinge
• Bij aansluiting ‘s-Gravenpolder links afslaan naar N666\Vierwegen
• Op N666\Bernhardweg Oost na 4560 m.
• Links afslaan naar Baarlandsezandweg richting Kwadendamme
• Op Baarlandsezandweg na 1320 m rechts afslaan naar Langeweegje
• richting Kwadendamme (je kunt nu ook de borden van de camping volgen)
• Je rijdt dan verder door Langeweegje en door Kwadendamme.
• Ga aan het eind niet bocht mee naar links maar ga rechtdoor de dijk op.
• Na ongeveer 500 meter bevindt de minicamping zich aan de linkerkant

Roel de Glopper
Treffencoördinator
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Uitnodiging ALV
Agenda van de
Algemene Leden Vergadering
2010 van de UDCN
Deze vergadering zal gehouden worden tijdens
het voorjaarstreffen van de UDCN te Kwadendamme, Zeeland op 8 mei 2010 om ca. 17:30 uur.
Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering en
hun vragen, opmerkingen of suggesties op voorhand kenbaar te maken bij het
bestuur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.		
11.		
12.		
13.		

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
Kascontrole boekjaar 2009 met decharge van het bestuur
Vastleggen kascommissie 2010
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag RT redactie en club site beheer
Verslag clubwinkel
Verslag treffen coördinator
Overdracht voorzitterschap
Wat er verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Voor meer informatie over de lokatie verwijzen we naar het artikel in deze Russian Twin aangaande het voorjaarstreffen.
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Elefantentreffen 2010
Door: Henk van der Ham

Het is dinsdagmorgen 9 uur als ik bij Cok
Compier voor de deur sta met de Dnepr.
We gaan naar het Elefantentreffen zo hadden we al maanden geleden bedacht.
Het vriest 9 graden dus dat gaat nog wat
worden, geen natte troep maar sneeuw willen we zien!
Overdadig bepakt gaan we op weg. Stuurmoffen, een tijdelijk scherm en verwarmde handvatten zijn de attributen welke ons
moeten beschermen tegen de verwachtte koude. Zelf heb ik stiekem verwarmde
sokken aangeschaft waar Cok nog niets van weet, blijkt achteraf een groot succes!
Hiervoor wel een Japanse dynamo gemonteerd anders sta je waarschijnlijk met
warme voeten maar een lege accu.
We willen Nederland verlaten via de snelweg echter binnen 100 kilometer kotst
de Dnepr echter al olie tot kniehoogte! Cok ontdekt ijs in de carterontluchtingsslang, afsnijden dus,
olie bijvullen en gas!
Via Heerlen in Aken
beland waar we een
hapje eten. Binnendoor via een mooie
route langs de 258
(Monschau-Mayen) tot
we in donker Koblenz
bereiken. Hotelletje,
biertje, stad verkennen
eten en nog wat biertjes maken de avond
heel aangenaam.
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Volgende morgen na wat gepruts bij de slagboom van de parkeerplaats (we
stonden met 2 motoren op 1 plek) vervolgen wij onze weg. De Rijnoever volgen
via Rudesheim en Wiesbaden naar Wurzburg lekker rustig binnendoor gepruttelt
waar we weer gaan overnachten.
Donderdag rijden we
door tot even voor
Regensburg zodat we
vrijdag niet veel kilometers hoeven te maken. 's
Avonds in een truckerscafe gegeten waar de
nodige afleiding te vinden was, hier kwamen
ook al een stel Fransen
op de motor aan met
uiteraard dezelfde
bestemming het Elefantentreffen.
De hele avond valt er
flink sneeuw het ziet er goed uit!
Vrijdagmorgen rijden we het laatste stukje naar Loh, deze laatste kilometers
vergen tijd, het is hier spekglad. Dankzij de door Cok gefabriceerde sneeuwkettingen komen we boven en aanschouwen het dal vol met tentjes. Een dagje eerder
aankomen zou beter zijn geweest het is al redelijk vol.
Na binnenkomst rij ik direct door naar beneden en zit meteen zo vast als een huis
in de sneeuw. Er zouden later 6 man nodig zijn om weer boven te komen!
Voordat de tent kan worden opgezet moet er zo'n 50 cm. sneeuw worden weggeschept, van kou is er dus geen sprake. Het blijft de hele dag sneeuwen, we
verkennen de omgeving, proeven moonshine van de Litouwse buren eten worst van
Italiaanse lotgenoten bezoeken de Imbiss kortom komen de tijd goed door.
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We lopen Gerrit Keurhorst en Egbert v.d. Brul tegen het lijf die al een dag eerder
zijn aangekomen. Met hun Dapr en Dnepr rijden zij al jaren ' met het gas tegen
de stoot' over de snelweg naar dit bijzondere treffen. Over en weer bezoeken we
elkaars kampen.
Terug bij onze tent zien we
Rob Menger met kornuiten
op korte afstand van ons.
Dankzij onze Nederlandse
vlag op 4 meter hoogte
zijn we aan hun spreeuwenkanon ontsnapt. 's
Avonds nog bij deze mannen uiterst serieuze zaken
besproken onder het genot
van een drankje, ruim na
middernacht opgewarmd
door hun kampvuur de
slaapzak opgezocht.
De volgende morgen ligt er uiteraard nog meer sneeuw en na het ontbijt besluiten
we dat alles is gezien en we gaan opbreken. Het duurt echter nog 4 uur voordat
alles weer op en in de motoren is gepakt en de uitgang is bereikt. Met enige hulp
weer boven op de helling beland en daar een crossbandje gemonteerd voor wat
extra grip in de sneeuw.
In 2 dagen weer terug naar huis, we hebben 1900 km.gereden waarvan zeker de
helft in de sneeuw. Prachtige tocht! Volgende keer met meer mensen? Kan er ook
meer spul mee, je ziet zat leuke voorbeelden Tenten met kachel, BBQ, Varken aan
spit, complete keukens, vreemde zaagmachines aangedreven door motorfietsen,
Kortom veel maffe bezoekers met dezelfde interesse dus wat let je?
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Henk van der Ham

Onderdelenbeurs Kesteren
Kesteren 10 april 2009

De eerste onderdelenbeurs voor 2010 is ook weer
bekend. Zoals ieder jaar gaan we weer op de
gebruikelijke locatie de onderdelenbeurs hebben.
Voor ons allemaal de mogelijkheid om de voorraad aan
spulletjes, reserveonderdelen en gimmicks op de kop te
tikken. Voor hen die geen spullen nodig hebben is het natuurlijk
ook het moment om eens lekker bij te praten met elkaar.
Voor een groot deel van onze leden wordt deze beurs gebruikt als een opwarmertje voor het seizoen en als begin van het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen we
dan ook dit keer weer veel mensen verwachtten. Onderdelen, motoren, Russische
parafernalia kunnen die dag van hand wisselen.
Of je de spullen nu als handelaar te koop zet of als liefhebber wil omruilen voor
iets anders maakt ons niet uit. Deze dag is er voor jullie om zoveel mogelijk spulletjes met elkaar uit te wisselen zodat er zoveel mogelijk Russische dames op de
weg kunnen verblijven. Binnen de locatie hebben we een ruime zaal tot onze
beschikking en een aantal tafels waar de exposanten hun spullen op kwijt kunnen.
Als je tafels nodig hebt voor je spullen is het handig om dit op voorhand even te
regelen met iemand van het bestuur. Normaal is de afspraak vol is vol.
Nog even de gegevens:
Wat: 		
Plaats: 		
Datum: 		
Tijd: 		

Onderdelenbeurs UDCN
Industrieweg 4 te Kesteren
zaterdag 10 april 2010
11.00 uur tot 15.00 uur
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Watjestreffen 2010
door : Marcel Bijmolen

Vrijdagmiddag om 13.00 ben ik, samen met Huib op weg gegaan naar
Het watjestreffen bij Huizen. Vorig jaar,was mijn eerste watjestreffen en dat was
goed bevallen,dus ik had er zin in. De rit er naar toe verliep zonder noemenswaardige problemen en rond een uur of vier kwamen we op onze bestemming
aan. We waren zeker niet de eersten, er was al een man of tien, en er werd poon
gerookt en handen geschud.
Wat ik nou zo leuk vind aan dit evenement ? Als ik aan de voorbereiding begin en
het is hartstikke koud buiten en het sneeuwt en ik neem vrijdag afscheid van
Huis en haard, dan denk ik volgens mij ben ik een beetje gek dat ik dit leuk vind.
Onderweg heb ik dat gevoel nog wel een beetje . Je ziet de meeste verkeersdeelnemers onderweg een beetje meewarig naar je kijken. Maar als ik dan aankom
op het watjestreffen en je ziet dat er meer lotgenoten zijn, dan slaat dat bij mij
direct om in een gevoel van zie je wel, er zijn er meer die dit leuk vinden.
Ik voel me dan vanaf het eerste moment thuis.
De eerste uren komen er nog
steeds ingepakte mannen
met motoren binnen tot we
Met zeker dertig man
kompleet zijn. Als we de
bedjes hebben opgemaakt
gaan we het dorp in om
wat boodschappen te doen
voor het avondeten en dan
kan het feest beginnen. Na
de maaltijd wordt het vuur
opgestookt en de eersten
scharen zich er omheen. Tot
in de kleine uurtjes worden
de meest wilde verhalen
verteld en discussies gevoerd totdat ook de laatste zich naar zijn bed begeeft.
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Volgende dag om negen uur ontbijten en dan
om ong. elf uur begint de toerrit door de
omgeving. Het was een lange koude rit, met
een bezoek aan een molen en aan het vissersplaatsje Spakenburg,waar we vis hebben
gegeten op de markt. Daarna om ongeveer
vier uur weer terug richting Huizen en daar
nog wat inkopen gedaan voor de avond bij
het vuur. Toen ik weg wilde rijden bleek dat
mijn achterband lek was dit euvel werd in
een kwartiertje, met hulp van enkele leden,
verholpen.
’s Avonds na een voedzame maaltijd weer bij
het vuur wat vooral op het laatst flink werd
opgestookt omdat alle hout op moest. Ook
deze avond was het weer erg gezellig bij het
vuur maar het was al weer gauw twee uur en we zochten het bed weer op. De
volgende dag was alweer de laatste, wat gaat dat snel. Na het ontbijt,alles weer
inpakken en de een na de ander uitzwaaien.
Ik besef steeds meer dat we een bijzondere hobby hebben zo samen met elkaar.
Het staat zover van het gewone leven. Misschien is dat besef niet zo aanwezig
als je dit al jaren doet. Ik merk dat we toch iets samen hebben wat uniek is, er is
saamhorigheid, als er iets is word je altijd geholpen. Je loopt er ook niet verloren
bij al ben je nieuw.
Ik hoop,dat we dit soort evenementen nog jaren met elkaar mogen beleven en
blijven beseffen dat dit wat we met elkaar hebben een groot goed is.
Groeten aan iedereen en bedankt voor de organisatie waardoor dit mogelijk is

Marcel Bijmolen
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Importeren door de Sneeuw
Door: Tokarev

Hier een verhaaltje wat ik overigens ook al enigzins met een paar UDCN’ers heb
gedeeld op het UDCN forum nl. Het halen van een recente Ural over de grens....
Eerst even een korte inleiding over “ikke...”. Ik rij vanaf mijn 18e Motor (wie
niet hier…?) en heb een typische lijst van gereden merken waaronder; Japans,
Amerikaans, Zweeds, Italiaans en nu Russisch ! Oftewel een brede interesse voor
alle motoren en niet voor het leren Jackie, ditto pet en wat bij bepaalde merken
“hoort” zoals andere levensstijlen. Sleutelen vindt ik leuk zolang het tot de buitenkant blijft. Als ik op de motor rij zijn het vaak kampeertrips en heb dus altijd
ruimte gebrek!
Nadat Ural al een paar jaar mijn aandacht had en ik mij af en toe verlekkerde
om de machtige filmpjes op internet (tik “Bagnuvate” maar in bij YouTube) ben ik
mij op een gegeven ogenblik er iets verder in gaan verdiepen….
Ik wilde persé een recente Ural en Gossie had deze helaas niet. Er was zelfs een
wachtlijst voor als er een recente fiets binnen kwam! De inschakelbare 2WD aandrijving van de Gear Up sprak mij aan door het hoge terreingehalte hiervan en
de camokleurstelling. Deze fiets had de voorkeur en de zoektocht kon wat specifieker worden. Veel op het internet gezocht: van Spanje tot Zwitserland, maar in
Duitsland lagen de kansen het hoogst. Vooral op “Mobil.de” gezocht en een paar
lijntjes uitgezet bij Duitse dealers. Maar toen was daar de Ural Wjuga. De Special
edition uit Irbit van het seizoen 2008/2009, er zijn er maar 30 van gemaakt !
Vernoemd naar de Wjuga, de Noordoostelijke wind die over de steppe’s van zuid
Rusland loeit met veel sneeuw en ijs. Nu wist ik het zeker; de zoektocht naar een
Wjuga was begonnen !
Er kwam er eentje voorbij hoog in Duitsland, maar was vrij snel weer weg en er
stonden er nog 2 in Zwitserland te koop. Deze dealer vroeg de hoofdprijs, ook
omdat er een was volgehangen met accessoires. Totdat eind december er een Ural
Wjuga van juni 2009 te koop werd aangeboden via Ebay door “Gespannschuppen”, een Duitse Ural dealer diep in het Beierse woud dicht tegen de Tsjechische
grens. Ik heb mij snel ingeschreven op Ebay en mij er in verdiept hoe het een en
ander werkt. Je moet namelijk bieden op het object voor de deadline afloopt die
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de verkoper heeft gesteld. Je kan voor jezelf een maximum prijs ingeven en de
computer biedt automatisch wat hoger dan de ander zolang je budget het toelaat.
Zaterdagmiddag om 13.00 zou de bieding aflopen en de “winnaar” had dan de
Wjuga gekocht.
Ik moest Zaterdag nog even weg maar kon nog net het einde zien. Ik had nog
1.36 minuut toen ik de computer aanzette en kon het bod nog iets verhogen boven
mijn vooraf ingegeven budget. Het was er namelijk al iets overheen gegaan. Je
laat het dan lopen of je biedt nog een fractie meer (gaat in porties van 100
euro). De laatste 20 seconden waren ingegaan en ik verhoogde mijn bod met
100 euro en... hebben !!!! Ik was met stomheid geslagen ook omdat het zo onwerkelijk leek zo op de computer. Al snel kreeg ik mail uit Duitsland van Jerch van
Gespannschuppen hoe we het een en ander gingen regelen.. Een van de voorwaarden was dat de fiets binnen 7 dagen moest worden opgehaald...! Ondertussen was de winter in volle hevigheid toegeslagen met een dik pak sneeuw in
Nederland, laat staan in Duitsland. Ik moest in korte tijd het een en ander regelen
waaronder een motorfiets trailer om het span op te vervoeren en ook nog geinformeerd naar Winterbanden. Volgens de Duitse Ural dealer was het wel te doen
met de sneeuw die er op dat moment lag!
Op het UDCN forum vroeg ik om hulp wie er zo’n kar te huur wist. Ik kreeg er
zelfs een gratis te leen aangeboden ! (dank mr Q). Uiteindelijk toch maar een
kar gehuurd bij Silverline te Nieuwegein (die ook een Ural Toerist te huur hebben)
dit omdat ik wist dat het slecht weer zou zijn in Duitsland en de boel dan goed
gedekt was met verzekeringen e.d.. We zouden er een weekeinde over doen om
de Wjuga te halen inclusief Romantische overnachting in een pension te Beieren in
het wintersportgebied “Fichtelgebirge”. De kids ondergebracht bij oma en opa en
dan samen met mijn vrouw op naar Beieren.
We stonden vroeg op met veel sneeuw. De kar ophalen uit Nieuwegein was al een
beproeving, Nederland was volledig wit ! Eenmaal op de snelweg was het wel te
doen en we reden al snel Duitsland binnen. Net over de grens was het zelfs nog
groen. Er was daar nagenoeg geen sneeuw gevallen, we hoopten op een voorspoedige reis. Inmiddels werd Duitsland witter en witter en kouder en kouder met
uitschieters naar -16 waarbij de kachel in de auto op “kippegrillen” moest staan.
47

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 79, maart 2010

Bij ieder pompstation stond iedereen zijn ruitewissersproeiers te vullen. Een wonderlijk gezicht. Uiteraard werd je een poot uitgedraaid voor deze vloeistof want
een flesje geconcentreerd spul was 6 euro! De ratten…, maar je moest wel want
er werd veel gestrooid en je ruiten werden verschrikkelijk snel vies. Uiteindelijk
moest je het blauwe spul er puur ingooien want anders deden je sproeiers het niet
meer. Trouwens ook maar meteen nieuwe ruitenwisser bladen gehaald.
We reden inmiddels al uren
lang in hevige sneeuwval
en de weg werd langzaam
heuvelachtiger. De tractie van
mijn gewone bandjes slonk
met de minuut.
Tot overmaat van ramp
werd het ook al donker en
we moesten nog steeds 300
km naar het gereserveerde
pension.
Lang leve de mobiele telefoon, Jerch van Gespannschuppen kon het pension
inseinen dat we pas na middernacht zouden binnenkomen. Bij de eerste serieuze
heuvels voelde ik de auto slippen en ik ging steeds langzamer op de volledig witte
Autobahn totdat ik echt niet verder krabbend de heuvel opkwam en tot stilstand
kwam. Ik was niet de enige die op dat moment strande op de rechterstrook. Vele
vrachtwagens en busjes stonden ook stil (en dat zijn nog wel beroepschauffeurs).
Gelukkig had ik touw en een hoofdlampje meegenomen en kon de voorbanden
omwikkelen en zo iedere keer 50 meter omhoog rijden voordat het touw telkens
weer kapotging. Het lukte! Wel spannend met vrachtwagens die je op 1 meter
afstand met spinnende banden en al krabbend voorbij hobbelen. Mijn adrenalinepeil was inmiddels flink hoog, niet echt fijn. Toen weer naar beneden gegleden
met geknepen billen en de volgende helling weer omhoog, maar daar liepen we
echt vast op 20 meter van het hoogste punt. Daar stonden we dan 280 km van het
einddoel. Ik kon daar via een boswachtersweggetje naar beneden lopen van de
chaotische snelweg af en gekeken wat ik kon regelen..
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Stomtoevallig kwam er
op de parallelweg in de
laagte een Duitser met terreinwagen langs rijden die
vroeg hoe het was op de
snelweg. Op de Radio was
het nieuws al rondgegaan
dat het een puinhoop zou
worden.. Ik vertelde dat ik
vast stond en een pension
zocht en een garage met
winterbanden voor de volgende ochtend. Voor 20
euro (?!) wilde hij mij van
de snelweg afslepen via
het pad waarlangs ik naar beneden was gelopen en mij helpen met een pension
zoeken en een paar adressen geven van garages. Ik schudde zijn hand en ging
accoord en zou hem betalen als we “gered” waren. Bij de auto het sleepoog in de
bumper gedraaid, bleek deze niet te passen!!!
Na een paar stevige vloeken naar een ander punt gezocht onder de auto (lang
leve het hoofdlampje) en met een lang touw, zodat mijn bumper er niet werd
afgetrokken, ging het uiteindelijk prima. Via een kruip door sluip door route kwamen wij bij een pompstation aan en konden wij even op adem komen en “onze”
Duitser ging rond bellen waar nog plek was om te slapen.
Inmiddels was al veel vol geboekt doordat vele automobilisten waren gestrand.
Uiteindelijk na een belletje of 4 had hij een overnachtings adresje, notabene een
overbuurvrouw van hem en wij hadden slaapplek ! Hij reed weer voor ons uit naar
het pension samen met nog een paar Nederlanders die hij inmiddels had geronseld voor het pension. Wij namen bij het pension afscheid van de redder in nood
en kregen nog zijn 06 nummer voor de zekerheid!
De volgende morgen eerst op winterbandenjacht, we hadden wat adressen gehad
en konden deze snel opzoeken. Wat schets onze verbazing 2 garages hadden een
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inventarisatie/balansdag en wilde mij niet helpen, ook niet als ik contant zou afrekenen. De moed zakte mij in de schoenen. Ik kreeg het advies om bij een Toyota
garage 6 km. verderop te kijken, ik had geen keus! Gelukkig was de weg er naar
toe weliswaar helemaal wit, maar niet al te heuvelachtig en voorzichtig reed ik er
naar toe. Hier eindelijk een behulpzame garagist! Deze meneer had veel winterbanden liggen, alleen geen stalen velgen voor mijn auto. Misschien had hij nog wat
buiten liggen! Ik kreeg een stoffertje mee voor de sneeuw en mocht buiten (met
mijn blote handen) in een oude stapel velgen zoeken of er toevallig geen stalen
Nissan velgen in lagen. De velgen plakte door de kou aan mijn handen en ik kon
ze alleen beetpakken met mijn mouw. Ik kon niets vinden. Hij zou de winterbanden
dan maar om mijn eigen velgen leggen. Ik vond alles goed! De man zelf zocht toch
nog even in een van de zeecontainers naar gebruikte stalen Nissan velgen en vond
waarachtig toch nog 2 paar. Na het een en ander contant afgerekend te hebben,
want pinnen wilde hij niet, konden wij de laatste 280 km naar Warmensteinach
gaan afleggen.
Wat een verschil die winterbanden! Dat had ik niet kunnen denken dat het zoveel
scheelt ! Daarom zie je ook die dikke Duitse bolides met enorme snelheden je
voorbij schieten op de besneeuwde weg! Ze hebben enorm vertrouwen in hun win-
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terbanden. s’Middags om 16.00 uur kwamen wij aan op de eindbestemming. Dit
terwijl wij de vorige dag om ca. 20.00 uur in het plaatsje wilden arriveren!
Het laatste stukje omhoog naar het huis van Jerch kwam hij toch nog even te hulp
met zijn Lada Niva. Ik kwam namelijk ook niet met winterbanden omhoog naar zijn
huis.
Hij woonde op het hoogste punt in het dorp. Hij koppelde de motortrailer aan zijn
Niva en we zaten binnen 5 minuten aan de koffie met vers gebakken koekjes in
zijn mini showroom aan huis en zittend naast de Ural Wjuga. Wat een schitterende
fiets !!! Hij had hem wat aangekleed met extra’s zoals diverse bagagerekken en
vastknooppunten, gepoedercoate zwarte uitlaten, buddyzit, uitwasbaar luchtfilter,
irridium bougies (Google hier maar eens op...) en een Garmin Zumo 550 navigatiesysteem, maar ook helaas moeilijk afpelbare reclame stickers. Het was voor hem
een rijdende visitekaart.
Na het opladen van de fiets op
de trailer in de barre kou heb
ik uiteindelijk door de kou mijn
vingers verbrand (ook al bij het
zoeken naar de stalen velgen).
Na anderhalve week gingen al
mijn vingertoppen vervellen. De
Terugreis was relatief een eitje !
Diep in de nacht kon ik eindelijk
mijn Ural de tuin in rijden.
Mijn streven was om hem half februari op kenteken te hebben, want ik had dan
een wintertreffen in Kootwijk. Het traject wat ik moest doorlopen bij de RDW en
de belastingdienst (voorheen Douane) was mij door info op het internet wel duidelijk. Alleen de BPM berekening kwam ik niet uit. Het was ook onduidelijk of de Ural
gekeurd of alleen geschouwd zou worden. Dit wilde ik graag weten omdat de
uitlaten een iets te donkere sound maakte en was bang dat dat een probleem zou
worden. Ook hier kwam ik niet helemaal uit.
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De weken erna heb ik maar een eendagskenteken aangevraagd (en verzekering
geregeld) om mijn eerste reis te maken naar de RDW te Sloterdijk in Amsterdam.
Ik zou het wel zien! Eerst een uitermate voorzichtige rit van 10 km. naar de RDW.
Ik had namelijk 0,0 km zijspanervaring en had alleen wat theoretische kennis van
het Internet opgepikt. Wat reedt dat lastig ! Bij elke bocht naar rechts had ik het
idee dat de boel zou omvallen, ondanks de 5 padtegels die ik in de bak had.
Ik zou blij zijn als alles achter de rug was, dan kon ik rustig oefenen om de bak
omhoog te brengen en hopelijk voelen tot hoever ik kon gaan.
Rustig rijden was nu het devies ! Eenmaal bij het RDW keuringsstation en na een
tijdje wachten tussen allerlei autohandelaren kon ik eindelijk mijn papieren overleggen bij de balie. Het was het oude ongeldige Duitse kenteken en het technische
document wat bij het voertuig hoort (Fahrzeugbrief). Deze werden ingenomen en
de boel werd aan je naam gekoppeld. Daarna kon je vervolgens de keuringskosten e.d. betalen (rond de 100 pleuro) en kreeg je een opkomstnummer om de
RDW Garage in te rijden. De technici van de RDW stonden te popelen om het een
en ander te bekijken! De Ural was namelijk geen dagelijkse kost. Het enige “technische” wat ze daar deden waren het framenummer en motornummer verifiëren en
verder helemaal niets.
Dus geen geluidscontrole geen verlichtingscontrole helemaal niets van dat alles.
Deze fiets stond namelijk al in Duitsland op kenteken en dan gaan ze er vanuit dat
alles in orde is! Om niets zorgen gemaakt dus. Daarna ging je weer naar binnen en kon je je vervolgens melden bij de belastingdienst om je een poot te laten
uitdraaien aan de BPM. Dit kan je op verschillende manieren uitrekenen en je
mag zelf aangeven wat je wilt. In mijn geval op basis van de afschrijving en met
daarop een formule waardoor de BPM afneemt naarmate de leeftijd stijgt. Dit
zou het gunstigst moeten zijn. Wel moet je vooraf (is het snelst en handigst anders
sta je daar te hannessen) het BPM opgave-formulier inleveren met daarop een
BPM berekening en het te betalen bedrag. Nou kwam ik daar thuis al niet uit en
heb maar een fictief bedrag opgegeven, wat natuurlijk veel te laag was. Volgens
de ambtenaar maakt dit niet veel uit als er maar wat staat! Het wordt namelijk
toch nog specifiek voor jouw fiets uitgerekend door de belastingdienst te Utrecht.
Je moet wat invullen anders heb je niets om tegen in beroep te gaan claimde
deze fijne man. Je wordt verder totaal niet geholpen bij het invullen, het is meer
52

een afgeefbalie. Later zou het juiste BPM bedrag gemaild worden (na ca. een
week) en kan je dit overmaken. Zodra dat dan betaald is bij de belasting dan
geven deze een seintje aan de RDW en worden de kentekenpapieren verstuurd.
Ik was klaar en kon weer zu hause fahren en weer die vreemde gewaarwording
als je nog nooit op een zijspan hebt gereden. Overigens is het eendagkenteken
alleen geldig om naar de RDW te rijden en weer terug. Je kan dus helaas niet
nog even oefenen die dag. Na een week kreeg ik een mailtje van de belastingdienst met een BPM bedrag dubbel zo hoog als wat ik had geanticipeerd. Grote
tegenvaller dus, maar wil je de papieren opgestuurd krijgen dan rest je niets
anders dan eerst te betalen en meteen daarvoor een bezwaar schrift in te dienen.
Zo geschiedde. Inmiddels kreeg ik de kentekenpapieren binnen, net een weekje
voordat ik weg zou gaan, en kon snel een kentekenplaatje laten persen bij de
lokale automaterialenzaak.
Ik heb er inmiddels 2 winterkampeertripjes erop zitten. Wel hoop ik eerdaags
van de belasting uitsluitsel van het bezwaarschrift over de BPM te krijgen. Ik hoop
alsnog de helft terug te krijgen (klop klop klop op hout)!
Het is verder allemaal niet zo spannend om het een en ander vanuit het buitenland
te halen. Het is goed te doen en soms kan je niet anders, want de spoeling is dun
qua recente Urals in ons kleine landje!

Tokarev
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Ural Mocca – Een godendrank
Door: Jos Luijckx

Waar komen de namen van onze vervoermiddelen vandaan? Vandaag de dag zitten er meestal
grote reclamebureaus achter, die de naam van
een nieuw uit te brengen model zeer nauwkeurig
bepalen. Die naam heeft meestal met een gevoel
te maken. Tegenwoordig zijn het ook vaak onzin
namen die refereren aan dat gevoel; Twingo,
Aygo, Punto, Bravo e.d. . Fiat sloeg in het verleden
finaal de plank mis door zijn raspaardje Croma te noemen. In het Italiaans betekent Croma chroom, maar dat Croma in het Nederlands refereert aan een pakkie
boter wist het Italiaanse reclamebureau niet. De Croma is hierdoor in Nederland
nooit echt goed verkocht.
Nee, dan onze Russische fietsen! Ik heb zelf een Ural. Vernoemt naar het gebergte.
Dat staat als een huis. De Dnepr, vernoemt naar de grote rivier. Mooi, maar voor
ons Nederlanders moeilijk om uit te spreken. Is het De nepper, Njepper of De njepper. Een Rus weet dat, een Nederlander niet. De vraag of hier ooit over nagedacht is, hoeven we niet te stellen. Laat staan het reclamebureau erachter (Welk?).
Dan onze IZH-jes; Planeta en Jupiter. De eerste betekent planeet en de tweede is
de naam van de Romeinse oppergod, waar later ook een planeet naar werd vernoemd. Spreken deze tot de verbeelding of refereren ze aan ons gevoel? Wellicht
in de jaren 50 en 60, maar nu niet meer.
Afgelopen zomer was ik op een feestje waar ik met iemand in gesprek kwam over
motorrijden. Een mooi onderwerp om over te beginnen met iemand die je niet
kent. Je weet wel ‘General motors’. Al snel komt dan het onderwerp op de Rus.
Wat bleek, jaren geleden had hij ooit een Rus gehad. Ik vroeg hem wat het voor
een model was. Dat wist hij mij niet goed te vertellen. Hij had de machine destijds
(‘80-’90 -er jaren) bij Vink in Maassluis gekocht. Nu weten wij dat in die tijd de
motoren vaak als UralDnepr op kenteken werden gezet. Bij de RDW wist men niet
wat voor een machine dit was en besloten het daarom maar te houden op een
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UralDnepr. Hij had dus een UralDnepr gehad. Hij vertelde mij over de verschillende vakanties die hij met de UralDnepr had gehad. Zijn vrienden lachten hem
uit, maar hij moest wel de meeste en grootste kampeer spullen in het span meenemen. Af en toe stond ook de UralDnepr met panne aan de kant. Er werd door het
vriendenclubje dus wat schampertjes gedaan over zijn motorfiets. De UralDnepr.
Dat stond voor iets! U (U) R (rijdt) A (al) L (lachend) D (door) N (nostalgie) E (en) P
(pure) R (ruigheid).
Dan is bij deze dus ook maar weer verklaard dat onze fietsen dus niets met
gebergten en rivieren te maken hebben, maar wel veel met het gevoel!!!
Daarom nu het recept voor Ural Mocca. Een koffielikeur die staat als een berg,
drinkt als een rivier en smaakt als een godendrank.
Ural Mocca
• 1 		
• 200
• 3a4
• 200
• 1		

Liter Brandewijn (Jenever kan ook)
Gram bruine basterdsuiker
Zakjes vanillesuiker
Gram koffiebonen
Lege frisdrankfles

Stop alle ingrediënten in de lege frisdrankfles of verdeel het geheel over de
twee flessen. Wat hoeveelheden betreft komt er eigenlijk niet zo op aan! Laat het
geheel lekker rijpen en schudt de fles(sen) elke dag eventjes goed heen en weer.
Na 2 maanden is je Ural Mocca klaar.
Zeef de koffiebonen eruit en geniet van
deze godendrank. Het schijnt (niet uitgeprobeerd) dat als je de achtergebleven koffiebonen maalt ook een heerlijk kopje koffie
krijgt!!!
Doe je best!

Hulpkok Jos
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Steunpuntenlijst 2010
Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst van 2010.
Op de lijst nu ook een nieuw steunpunt in Hilversum, Mario Smit, al jaren lang
getrouw lid en bezoeker van de U.D.C.N. vooral bekend van de onderdelenbeurzen. Hij heeft besloten om zijn kennis nu ook maar ten dienste te stellen van de
club. Welkom en bedankt in de gelederen der steunvaardigen.
Zoals altijd geldt nog steeds dat onze steunpunten bestaan uit vrijwilligers die het
er vrijwillig bij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen
helpen. ze doen het allemaal in hun eigen tijd voor jullie !. Probeer ook bij het
bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het niet te laat.
Email

Specialiteit

busselix@gmail.com

Motorambulance

Naam

Adres

Plaats

Telefoon

Adolfse C.G.M.
Bouwman A.
Bussel van J.J.M.
Busweiler J.
Damen T.H.J.
Haan de G.L.

Goudsbloemstraat 43
Herenweg 28
Klaproosstraat 21
Hosterd 34
G. Foulkesweg 94
Rootveld 14

Amersfoort
Donkerbroek
Ospel
Puiflijk
Wageningen
Appingedam

033-4618786
0516-491316
0495-632222
0487-519018
0317-414471
0596-620428

Ham van L.A.C.M.
Hobbelink A.W.
Hoffman R.
Klarenbeek E.J.A.

Daniëlstraat 3
Weisinkhoekweg 172
Lakenstraat 84
Sterkenburg 47

Langeweg
Boekelo
Wamel
Alphen aan de Rijn

0168-337774
053-4282529
0487-501529
0172-470274

Korpershoek R.
Lampé A.G.
Noyen van M.
Pruim P.
Smit M.

Kalmoeslaan 11
4, Ernest Mehlen Strooss
Heidijkstraat 2
Molletjesveen 2
Faisantenstraat 32

Rijnsaterwoude
Manternach (LUX)
Rijmenam/Bonheiden (B)
Westknollendam
Hilversum

017-2533528
techniek@udcn.nl
0035 -226780387 alex@oocs.net
0032-15520248 mark.van.noyen@belgacom.net
075-6212180
06-16162940

Terlingen M.
Vegchel L.J.M. van
Veller van J.G.W.
Vissers M.A.F.

Terpweg 11
Capelseweg 7
Stuifweg 5
Oude Leedeweg 89

Heerde
‘s-Gravenmoer
Oosterend Nh
Pijnacker

0578-617268
0162-318998
06-54714819
015-3697860

m.terlingen2@kpnplanet.nl
lucvanvegchel@planet.nl
hansvanveller@planet.nl

Wassenaar J.
Wilde de H.A.

Bitgumerdijk 35
Elburgerweg 61

Marssum
WENUM WIESEL

058-2541777
055-3122185

jan.wassenaar@wxs.nl
dwspw@hotmail.com
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damen_theo@hotmail.com
gldehaan@planet.nl

benno@udcn.nl
rrhoffman@kpnplanet.nl
Dneprk750@tele2.nl

Alleen Morele Steun
Dnepr, zijkleppers, panne
onderweg,
sleutelgelegenheid

Zijkleppers
electronica,
ural,dnepr,bmw etc..
Sleutelgelegenheid

Dnepr,
sleutelmogelijkheid
evt. overnachtting
Dnepr onderdelen,
tweetakten

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

