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Van de Voorzitter
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (Herman Gorter)

Dat zul je altijd zien: maanden niets te doen gehad, en als er dan een 
opdracht komt, dan valt die over het Voorjaarstreffen heen. 

Zodoende was ik pas kort voor de Algemene Ledenvergadering op de cam-
ping gearriveerd. Hup, tentje opgezet en vergaderen maar!

Het was inmiddels algemeen bekend dat deze ledenvergadering voor mij 
een hele speciale zou worden: het voorzitterschap zou op mij overgedragen 
worden, nadat Huib deze taak zes jaar lang met verve had vervuld. Had ik 
zes jaar geleden toen Jan Wassenaar als voorzitter opstapte nog mijn snor 
kunnen drukken, dit keer was daar geen sprake van… Ik was tenslotte het 
enige bestuurslid zonder uitgesproken taak, en toen Huib aangaf er mee te 
moeten stoppen, draaiden de neuzen op de bestuursvergadering als vanzelf 
mijn kant op.

Het was even slikken, maar na een korte denkpauze nam ik de uitdaging 
manmoedig aan. Het waren immers fl inke schoenen die ik had te vullen! Het 
voorzitterschap van Huib is voor mij een lichtend voorbeeld. Dus zodoende.

Nadat Huib de voorzittershamer had overgedragen, mocht ik de vergade-
ring naar een spoedig en voorspoedig einde loodsen. Al tijdens de barbecue 
kwamen mij geruchten ter oren over een ‘ontgroening’. Hoewel het natuurlijk 
maar geruchten waren, klonk dat tamelijk omineus, en om alles voor te zijn en 
te laten zien dat het voorzittershart op de goede plaats zit, heb ik, door bij 
het kampvuur pardoes een diepe sloot in te lopen, een stukje teambuilding 
georganiseerd. 

De sloot zelf was niet zo diep, maar wel erg modderig, zodat ik mezelf niet 
kon afzetten om omhoog te kruipen. De walkant daarentegen was een meter 
of twee hoog en ook nog eens begroeid met hardnekkige brandnetels, wat 
het verblijf er niet prettiger op maakte. 
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Met fl ink veel vereende krachten werden mijn kleine 150 kilo’s weer naar 
boven gesleurd, waarna ik druipend en stinkend maar iets anders ben gaan 
aantrekken… Bij dezen wil ik mijn redders graag nog even bedanken: 
bedankt!

En nu ben ik hard (nou ja, hard…) aan het werk voor de jaarlijkse openlucht-
voorstelling in het Amsterdamse Bos (komt dat zien: 24 juni t/m 22 augustus, 
www.bostheater.nl) en die werkweek loopt van dinsdag tot en met zondag, 
dus het Zomertreffen zit er voor mij dit jaar niet in, helaas. Andere keer dan 
maar weer.

Tot dan, uw nieuwe voorzitter,

Frans de Wit.
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Van de Redactie

Zo, de tweede Russian Twin van het jaar ligt weer voor jullie klaar. Als het 
goed is zijn de Brabantse klei en zandgronden net weer schoongewassen uit 
de kleding en is de klei verwijderd van alle onderdelen van de motor, en 
berijders, waar ze niet thuishoorde. 

Omdat dit boekje gemaakt is voor het zomertreffen kan ik daar nog geen 
oordeel over vellen maar het voorjaarstreffen is me prima bevallen. Na twee 
jaar geleden Olga met een gebroken hart te hebben moeten achterlaten in 
Middelburg heeft ze dit keer revanche genomen door gewoon heel te blijven 
op de weggetjes die Wienand en Ard voor ons hadden uitgezocht. Het was 
weer fantastisch moet ik zeggen alhoewel de weergoden ons iets minder 
goedgezind waren dan had gekunnen.

Lekker gereden,  geen pech onderweg en allemaal blije mensen. Helaas was 
de opkomst wat aan de lage kant, maar ja daar hebben die mensen alleen 
zichzelf mee. Zo ken ik een eeuwige 
zeur uit Heerde (in Houten trouwens 
zit er nog een) die me al jaren aan 
mijn hoofd zeurt om een bekertje. 

Regel ik dat een keer voor hem is hij 
er niet !!!. Nou, zijn kans is verkeken 
voorlopig. 

Verder heb ik de laatste tijd niet 
zoveel tijd in de motoren kunnen 
steken als ik wilde. Een schakelvorkje 
vervangen in de M72-bak, een 
kilometerteller op het span maar 
daar houdt het eigenlijk wel mee op.  
Gelukkig draaien ze verder zonder 
al teveel problemen maar ik wou dat 
ik er wat meer (priori)tijd aan zou 
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kunnen geven. Helaas heeft het werk de laatste tijd veel te veel tijd opge-
slokt maar daar komt hopelijk nu een beetje een einde aan.  Ik heb dan ook 
zin om de rest van de treffens dit jaar volop te genieten. 

Ook ik (Jos) heb daar veel zin in. Het voorjaarstreffen heb ik deels doorge-
bracht bij de fi rma GOSSIE. Johan Busweiler stond in Kwadendamme met 
panne aan het cardan. Samen zijn wij op zaterdag naar een BMW-dealer en  
Jan Koedood gereden om wat onderdelen te kopen. 

Helaas waren we te laat terug om met de toertocht mee te doen. Verder was 
het een zeer geslaagd treffen. 

De helft van de reguliere treffens van het jaar zitten er al weer op. In dit 
boekje vind je de vooraankondiging van het najaarstreffen alweer. Na in 
het Zuiden vertoefd te hebben gedurende voorjaar en zomer gaan we nu 
eens wat omhoog richting een oude bekende. De jongens in Dedemsvaart 
hebben zich weer laten overhalen om daar een treffen te organiseren. Klinkt 
me prima in oren want de vorige keer was het daar ook beregezellig dus 
waarom nu niet ! 
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Een deel van onze club heeft het Oostbloktreffen in Friesland bezocht, Een 
paar ‘nieuwe’ leden verhalen over hun belevenissen. Er zijn weer een paar 
reisverhalen en technische artikelen maken deze Russian Twin weer af. Samen 
vormt het hopelijk weer een smakelijk hapje voor in de zon onder de luifel. 
Tijdens het maken van deze Twin leek het er tenminste echt op dat de zomer 
zijn best doet om door te gaan breken. 

Alvast een prettige vakantie voor hen die nog moeten en ik hoop dat het leuk 
was voor hen die al geweest zijn. En nogmaals het verzoek aan jullie allemaal 
om toch maar gewoon te blijven schrijven en de stukjes naar ons te sturen.

Met vriendelijke groet,

Benno en Jos
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Een goed begin
door: Johan Remmers

Vroeg op een zaterdagochtend eind oktober van het vorig jaar stonden er 
2 mannen uit Genemuiden voor de deur om mijn solo-Ural af te leveren. Een 
mooi rood apparaat. Van de aanhanger ging het achterom de tuin in. “Zo ! 
Wat een gewicht op het voorwiel !” was het eerste wat me opviel. 

Het machien startte met wat vlotteren en zonder choke in twee trappen en 
alles leek te werken. Niet dat het veel uitmaakte, de koop was al gemaakt. Ik 
had de gok maar weer eens genomen om vanaf een foto en de woorden van 
de eigenaar te kopen. Sleutelen moet je vroeg of laat toch en het is erg leuk 
om op die manier weer een andere motor te leren kennen. 

Wat verder opviel bij het eerste ritje de zondagmorgen erop (’s nachts had 
ik nog alle oliën ververst want die bleken toch wel erg zwart en groen te 
zijn) was dat, ondanks dat er altijd een bak aangehangen had en de achter-
band nogal plat was, hij heerlijk de bocht door liep. En dat waarschijnlijk de 
dynamo toch wel echt stuk was. Het stekkertje naar het controlelampje was 
losgehaald (ik hoopte nog los getrild) en dat bleek niet voor niets : het anker 
bleek kapot. Omdat ik toch stukken wilde rijden heb ik in de dagen erop een 
35Ah auto-accu tussen de framebuizen geplant wat niet zonder slag of stoot 
ging. Uit eerdere ervaringen met weigerende Oost-Europese “electronica” 
(Junak, Tula) had ik nog een goede accu staan. Een nieuwe dynamo zou nog 
wel eens komen, mijn favoriete rit kon ik alvast maken. 

Om drie stoplichten te omzeilen, ze werken trouwens ook niet op een motor, 
gaat het eerst een meter of 50 het fi etspad over. Dan een paar slingers 
richting abdij/brouwerij De Koningshoeven en de groene weg naar Moer-
gestel. Dorp door, na een kilometer of 3 de grote rotonde over (met goed 
zicht naar links=geen mais kun je er met 120 overheen, terug is een ander 
verhaal) en een stukje voor Spoordonk linksaf. Dit is echt genieten. Langs een 
paar boerderijen gaat het richting natuurgebied De Kampina, einde van het 
weggetje rechts, 100m verder bruggetje over en links staat een bankje met 
prachtig uitzicht. 
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Hier ben ik ’s avonds ook nog wel eens te vinden in het pikkedonker en ooit 
op 20 meter afstand, om 5 uur in de ochtend, een vos over het bruggetje 
zien sluipen. Rust. 

Een jaar of 8 geleden had ik Nederland “defi nitief” verlaten om naar Afrika 
te vertrekken maar kan me na vele omzwervingen geen beter leefl and voor-
stellen. Wat ik sinds kort afgeschaft heb (het gaat weer over motorpraat) zijn 
2 zaken : altijd gereedschap mee en “omdat je er nu zo makkelijk bij kan” 
allerlei zaken gaan vervangen (lagers, keerringen,  ….) Toen ik een keer toch 
mijn tanktas met wat gereedschap mee had stuurde dat verdorie van geen 
meter. Omhoog zetten van het stuur om je schakelaars te sparen geeft een 
rare vervelende hoek van je polsen. Hier moest hoe dan ook iets aan gebeu-
ren. 

Aan de middenbok moest al gelast worden omdat het achterwiel niet vrij-
kwam, dit werd na de accu-inbouw de derde lasklus met mijn trouwe minstens 
2ehands Praxis lassertje. Heetstoken en buigen van het stuur bleek niet te 
werken : wat een taai stuk Russisch staal zeg ! Inmiddels staat het perfect. Het 
ziet er niet uit maar het is een verademing. 

Wat ik verder nog wilde 
veranderen waren de 
zijspanoverbrenging en de 
wringende hardyschijf. Het 
zal komen door het veel min-
dere gewicht op het achter-
wiel, zelf draag ik ook niet 
veel bij, dat de hoek tussen 
de 2 vorken in de hardy-
schijf te groot is. Daar hoor 
je het ook knakken en je ziet 
bij draaien de schijf fl ink 
vervormen. 
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Ook met zijspan zie je aan de cardanasvertanding dat hij het niet fi jn heeft 
gehad (aan een kant slijtage) en ook de vork aan de uitgaande versnellings-
bak as blijkt door het wringen losgelopen. 

Eerst maar de 37/8 overbrenging vervangen voor de solo (35/9), wat prima 
is gegaan. Je staat wel even raar te kijken als er eerst 28 en vervolgens nog 
eens in de veertig naaldjes op je van olie en vet doordrenkte dikke tapijt 
van je veel te krappe schuurtje vallen maar met wat handigheid en vooral 
zonder haast blijven kijken en nadenken gaat de boel verassend goed weer 
in elkaar. 

De andere 2 (kogel)lagers en de keerringen zijn gewoon weer teruggegaan. 
(de hele grote “moer” waardoor je cardanas de eindaandrijving insteekt is 
linkse draad, net als de voorwielas!, het is maar dat je het weet).  De haakse 
tandwieloverbrenging had samen met o.a een dynamo de reis vanuit Rusland 
overleefd en ik kon gelukkig net voor kerst aan de slag. 
Het was bovendien erg leuk om met die hobbyisten uit het oosten op en neer 
te mailen. Het wordt wel tijd dat Ukraïne alvast lid wordt van de EU want de 
douane weet je wel te vinden (als je pakket een beetje aan het gewicht zit). 
Dan nu, als voorlopig laatste, de oplossing voor de Wringende Schijf. 

Na wat denkwerk op mijn kringlooptapijt (ik sleutel het liefst op de grond 
onder handbereik van een zware mobiele bankschroef in het 2 bij 3 schuur-
tje. Als luxe ruggesteun gebruik ik een ’87 Ducati Paso, ook een luchtge-
koelde twin met 4 kleppen maar om die te stellen ben je een dag verder, 
en ja, voor de oplettende lezer die zich af vraagt waar dat leuke Junak-
Jawa-racertje uit het vorige verhaal is gebleven: die staat pal naast mijn 
onderduikmatras op zolder die ik nogal eens moet bemannen omdat die 2 
kleine ettertjes me weer van mijn zoals het eigenlijk hoort slaapoort hebben 
beroofd: verder gaat alles prima met me). 

Met het 10 euro kacheltje op 2000 Watt besluit ik de dempers te gaan 
verzetten.  De bovenste ophangpunten gaan ongeveer 8 cm naar voren, de 
bestaande blijven intact. 15mm gaten worden geboord bij de driehoeken 
in het frame, stukken op maat geslepen harde steekas (Jawa ?) worden erin 
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geslagen en vast gelast. De boel is achter 3 cm gezakt, en dus de achteras in 
verhouding met het blok een paar cm omhoog. 

Dat draait al veel beter in het rond alleen blijkt om 2 uur ’s nachts dat de 
motor niet meer op de bok te trekken is. Logisch. Bok eronderuit, poten door-
slijpen, 2 cm inkorten (gokje), stukken 14mm draadeind erin voor de stevig-
heid en vastlassen maar weer. Oud en Nieuw vieren en in de ochtend van 
1-1-2010 rijd ik met een big smile mijn perfecte testroute op en neer.

Een goed begin.         

Groet, 

Johan
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Cardanaandrijving
door: Gerrit Busweiler

Zonder de tweetaktrijders onder ons voor het hoofd te stoten kan ik stellen 
dat het merendeel van de Russian Twins binnen de club, voorzien is van de 
bekende cardanaandrijving. Hoewel, bekend? Het is maar zeer de vraag 
hoe het zit met die bekendheid. Dan bedoel ik niet direct hoe het spul in 
elkaar steekt, maar meer de er achterliggende, wat bredere kennis. Dus 
maar even de boekenkast ingedoken en met de opgedane kennis, hup, achter 
de laptop.

Cardanaandrijving komt voor bij alle denkbare 
typen motorfi etsen, zelfs bij dwarsgeplaatste 
vier– en zescilinders. Hierbij een prijzige zaak 
omdat er immers dan tweemaal een haakse 
overbrenging gerealiseerd moet worden. De 
eerste cardanaandrijvingen kwamen we dan 
ook tegen bij lijnmotoren. Voor de boxers uit 
Rusland die de krukas ook al in langsrichting 
hebben liggen scheelt dat een slok op een 
wodka. De voordelen zijn dan ook nogal groot: 
weinig onderhoud, behalve af en toe oliever-
versen, lange levensduur, zand en regen heb-
ben geen invloed op de goede werking, lekker 
schoon en zoals gezegd, vrijwel onderhoudsvrij.

Hoe zit zo’n cardanaandrijving eigenlijk in elkaar?

Laten we bij de eenvoudigste beginnen, die waarbij zoals gezegd, de krukas 
in de langsrichting ligt. Eigenlijk zou je dan direct naar het achterwiel kunnen 
met maar een haakse overbrenging om het wiel aan te drijven. Zo maakte 
F.N. het in 1904. er was geen achtervering en je kon de motor starten door 
hem aan te duwen.
Even iets tussendoor. De naam cardan gebruiken we voor de hele aandrijving 
vanaf de versnellingsbak tot en met het achterwiel. Eigenlijk is dat niet juist. 
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De genoemde F.N. had een cardanaandrijving zonder cardan. Een cardan 
is eigenlijk het kruissuk in de overbrenging, waardoor het mogelijk wordt de 
aandrijfas een knik te geven terwijl hij draait. De Italiaanse fi losoof, arts en 
wiskundige Cardano heeft zo n 400 jaar geleden (!) een ophanging voor 
een kompas ontworpen. Daardoor bleef het kompas altijd horizontaal, hoe 
het schip ook bewoog. Een ring zat met twee pennen aan het kompas, terwijl 
een tweede ring weer met twee pennen aan de eerste ring vastzat, echter 
90º verdraaid. Dit idee nu zit verwerkt in de zogenaamde kruiskoppeling of 
cardankoppeling.

Maar goed, we gaan verder 
met ons verhaal. De ontwikke-
ling stond niet stil en de motor-
fi etsen werden voorzien van een 
versnellingsbak en een koppe-
ling, waaruit vanuit stilstand kon 
worden weggereden. Ook de 
achterwielvering werd inge-
voerd om het comfort en de 
wegligging te verbeteren. 
De cardanaandrijving groeide 
mee. 

Kruiskoppelingen waren in het begin moeilijk te maken, dus werden er can-
vas-rubberschijven gebruikt. Die waren door de Engelsman Hardy bedacht. 
Zolang de bewegingen van het achterwiel klein waren, bewoog de de 
aandrijfas maar over een kleine hoek 
en voldeed de Hardy-schijf prima. Deze 
schijf dempte bovendien de meeste 
aandrijfschokken. Vooral gasgeven en 
weer loslaten veroorzaken rukken in de 
transmissie. Ook het schakelen met de 
wat oudere motorfi etsen was niet je dat. 
Grote klappen waren er te horen, geldt 
nog steeds voor onze Russen, in vergelij-
king met veel moderne machines. 
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Dit had ook te maken met het feit dat de oudere koppelingen meer op een 
soort aan-uitschakelaars leken dan op een soepel koppelingsmechanisme.  
Omdat de veerwegen groter werden en de over te brengen krachten steeds 
groter, is de Hardy-schijf  bijna overal vervangen door een torsiestijve kruis-
koppeling.

Schuiven is nodig! 

Een ander onderdeel dat nodig werd toen de vering soepeler werd, was het 
schuifstuk. Dat is niet alleen handig bij het dementeren van de gehele ach-
terwielaandrijving. Door de kruiskoppeling zo dicht mogelijk bij de versnel-
lingsbak te houden, kan de as waarop hij gemonteerd is, kort en daardoor 
stevig blijven. Het scharnierpunt van de achtervork ligt , net als bij de meeste 
kettingaandrijvingen, iets achter de bak. Als het wiel op en neer beweegt, 
moet de aandrijfas langer en korter kunnen worden, vandaar dat schuifstuk. 
Meestal geeft men de de aandrijfas een fi jne of grove vertanding, in het 
Engels splines (spr. Uit: splijnz) genoemd. 

Hier schematisch hoe het dan bij  onze Russi-
sche boxer werkt.

Maar wat hebben we nu? Een versnellingsbak 
met een kruiskoppeling, en een as met een 
schuifstuk. Is dat alles? Nee, want die eenvou-
dige kruiskoppeling doet gek bij het rond-
draaien. Hierover heeft al eens eerder in het 
verleden een artikeltje in de Twin gestaan, 
maar het is niet overbodig om dat nog eens 
dunnetjes over te doen. De kruiskoppeling 
doet dus gek, niet als hij gewoon rechtuit 
staat, maar wel als hij onder een hoek moet 
draaien, geknikt dus. Als de aandrijfas naar 
beneden geknikt is, moet het halve kruisstuk, 
de vork, die eraan vastzit, ook gelijkmatig  
netjes in de rondte draaien, en dat lukt niet. 
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Een deel van het ronddraaien gaat vlugger dan de rest. 
Dit verschil in snelheid wordt groter naarmate de hoek groter wordt. Dat 
betekent dat als de motor mooi rondloopt een een vast toerental, het ach-
terwiel sneller en langzamer draait, dus niet gelijkmatig ronddraait. Dat kan 
natuurlijk niet. Wat is daar aan te doen? Als eerste de knik zo klein mogelijk 
maken, dus het blok van voren iets hoger leggen. Dat is echter niet altijd 
mogelijk.

Wat moeten we dan? Een speciale kruiskoppeling. Er worden twee types 
gebruikt. De eenvoudigste is twee kruisstukjes achter elkaar. Alleen het korte 
tussenstukje draait dan niet eenparig rond zoals dat zo fraai heet. Dat komt 
als volgt tot stand: de versnellingsbak met vork (in ons geval voorzien van 
ouderwetse Hardy-schijf) loopt mooi eenparig rond. De tweede vork, en de 
tussenas met derde vork , niet; maar de vierde vork, op de aandrijfas van 
het wiel, die draait wel weer mooi rond. De dure, ingewikkelde versie, een 
dubbele kruiskoppeling in compacte vorm heet een homokineet. Dat wil zoiets 
zeggen als “dezelfde snelheid”. De grote Guzzi’s hebben bijvoorbeeld zo’n 
homokineet in de aandrijving zitten. 

Bij de Rus is het systeem wat minder compact zullen we maar zeggen, maar 
het principe is gelijk. Vooraan een kruiskoppeling in de vorm van een Hardy-
schijf, achteraan een kruiskoppeling. Maar goed, we gaan nog verder, want 
we zijn er nog niet. We hadden de versnellingsbak, de kruiskoppelingen, de 
aandrijfas, het schuifstuk. 

Dan nu de haakse eindoverbrenging zelf. Ook wel eindreductie genoemd. 
Vroeger werden daar gewone kegeltandwielen met rechte vertanding voor 
gebruikt. Vanwege geluidseisen en uit sterkteoverwegingen werden er betere 
tandvormen ontwikkeld met gebogen tanden. Deze tandvormen zijn zo bij-
zonder, dat er nietveel fabrieken zijn die hiervoor de bewerkingsmachines 
leveren. Het kleine tandwiel heet de pignon (spr. uit: pie-jon), het grote, in het 
wiel, het kroonwiel. Ze horen onafscheidelijk bij elkaar en je mag ze niet per 
stuk verwisselen. Het pignon kan meer of minder in de richting van de wielas 
afgesteld worden met behulp van vulringen. Het kroonwiel kan (soms)meer of 
minder naar buiten gebracht worden. 
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Dit afstellen is een zeer precies karweitje, zeker geen haastklusje even tus-
sendoor. 

Als de tanden op het loopvlak geverfd worden, vroeger deden we dat met 
berlijns blauw, dan kun je het loopbeeld bekijken. De tanden moeten elkaar 
mooi in het midden raken. Bovendien mag de  tandspeling niet te groot of te 
klein zijn.

Tips? Jazeker. Zorg voor de juiste olie, niet teveel en niet te weinig. Bij te 
weinig wordt de boel te warm en bij te veel gaat de boel lekken en krijg je 
geoliede remvoeringen… Zorg dat de keerring goed ligt en de lekopening 
ook echt open is. Ook de ventilatie in de vuldop moet open zijn. De kruiskop-
peling houdt wel van wat vet, de Hardy-schijf niet...en de bevestigingsbouten 
moet je regelmatig controleren op vastzitten. 

Rij voorzichtig!

Gerrit
Nb. Voor dit artikeltje is o.a. dankbaar gebruik gemaakt van (gedeelten van) 
tekst en afbeeldingen van het Praktisch Motorfi etsboek van de heer Paul Klaver. 
Hij was zo vriendelijk mij hiervoor toestemming te geven.

Voor de wiskundigen onder ons, die echt het naadje van de kous willen weten: 
Kijk eens op wikepedia onder CARDAN. Kun je gaan goochelen met goniome-
trie.
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Oostbloktreffen 2010 te Marrum
door: tweetakt.mz@gmail.com

Van 13 tot 16 mei 2010 werd het inmiddels al weer 6e Oostbloktreffen 
gehouden op mini camping "de Seedykstertoer" te Marrum.

Toen ik op woensdagavond 12 mei op de camping kwam om een en ander 
te regelen bleek dat het treffen al begonnen was, de eerste 4 deelnemers 
waren reeds gearriveerd en hadden het barre weer getrotseerd !

Op de donderdag knapte het weer gelukkig op, al bleef het wel koud, op 
donderdagavond was het al een gezellige drukte op de camping en konden 
we wat opwarmen aan een kampvuurtje. 
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Het treffen begint zo langzamerhand een internationaal tintje te krijgen, 
er waren maar liefst 8 Denen, een Belg, een Duitser en een Engelsman.
Ook was er dit jaar een fl inke opkomst van de Ural/Dnepr club, bekend van 
de beroemde achteruitrijdende zijspannen !!

Op vrijdagmiddag hebben we verse gerookte paling gehaald en was er het 
hoogtepunt van deze dag: het beklimmen van een 45 meter hoge windtur-
bine met een vermogen van 850 KW. Een 10 tal durfal,s kreeg een klimgor-
del aangemeten en werden aan een veiligheids lijn vastgemaakt en toen was 
het heel veel sporten loodrecht omhoog klimmen. Een niet nader te noemen 
MZ clublid presteerde het om op KLOMPEN naar boven te klimmen, gelukkig 
bleven de klompen aan tijdens het klimmen en hoefde de helm van de lager 
gelegen klimmers zijn werk niet te doen.

Boven gekomen was het uitzicht fenomenaal, we konden boven op de versnel-
lingsbak van de molen staan met het bovenlichaam door een luik, hierdoor 
hadden we vrij uitzicht rondom. Doordat het koud was was het zicht optimaal, 
zelfs de op 45 km afstand gelegen Brandaris op Terschelling was met het 
blote oog te zien. De eigenaar van de molen was ook naar boven geklom-
men en gaf uitleg. Er komt heel wat bij kijken om een dergelijke molen draai-
ende te houden. Zo zit er in de versnellingsbak wel een paar honderd liter 
olie en bereiken de uiteinden van de wieken snelheden tot 300 km/uur.

's Avonds stond er bij de lokale Chinees een lopend buffet klaar en hebben 
we met 25 man prima gegeten. Zaterdagochtend zijn we naar Dokkum gere-
den, hier was de Elfstedentocht voor klassieke auto's en motoren gaande.
Op de stempel plaats in de Dokkumer binnenstad konden we alle oude voer-
tuigen goed bekijken. Aansluitend hebben we met 25 man een tocht met een 
authentieke trekschuit door de grachten van Dokkum gemaakt. Tegelijkertijd 
was er ook nog een boottocht door een natuurgebied met een praam, hier 
hebben 11 mensen aan deelgenomen die een mooie middag in de natuur 
kregen.

's Avonds was er de traditionele BBQ, gelukkig konden we in de schuur van 
de camping terecht want het woei hard en het was erg koud.
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Al met al vond ik het een geslaagd treffen, het totale aantal bezoekers lag 
rond de 50 man en het was erg gezellig.

Foto's van het treffen zijn te zien op: www.mijnalbum.nl, zoeken naar   

"OOSTBLOKTREFFEN"

W
Voor in de agenda:

Het 7e OOSTBLOKTREFFEN is van 2 tot 5 juni 2011, wederom op de Seedyk-
stertoer.
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Voorjaarstreffen 2010 UDCN

Dit stukje is geschreven door Luuk Dekkers.

Ik kwam vrijdag mee naar het treffen en we reden samen met Benno. We waren best 
laat en het regende onderweg een beetje. Toen we de tent op gingen zetten was 
papa heel de tijd aan het praten. Toen de tent opgezet was ging ik lekker spelen 
met Thijmen. Ik vond het wel jammer dat er op vrijdag geen kampvuur was, dus ging 
ik op tijd naar bed in de tent (23:00u).

Toen ik wakker werd gingen we 
ontbijten. Ik at lekker tomatensoep 
en witte chokolademelk, want dat 
is het lekkerste he Benno? 

Ik mocht bij Coby aan de grote 
tafel zitten om de soep op te eten, 
en toen Art en Winand terugkwa-
men kreeg ik nog een broodje 
met ei en een broodtrommel in 
de vorm van een sinaasappel. De 
andere sinaasappel heb ik aan 
Linda gegeven.

Na het eten begon de toertocht, 
en dat duurde best wel lang vond 
ik. We hebben frietjes met een 
bamihap gegeten in een dorpje, 
en een ijsje met 2 bolletjes. 
Aan het eind van de toertocht 
mocht ik nog meerijden met Art 
naar de supermarkt. Daar heb ik 
vlees uitgekozen voor mijn broer 
Tom, want papa ging de wisseltruc 
met ons doen.
…
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Dit stukje is geschreven door Tom Dekkers.

Ik kwam pas naar het treffen voor de bbq begon.
Toen heeft mijn vader de wisseltruc gedaan met mij en mijn broertje.

Ik vind het leuk om naar treffens te gaan omdat:
-het er gezellig is
-je kunt kamperen
-je lekker motor kunt rijden.
-je kunt fi kkie stoken
-je kan bbq,en

In de ochtend moesten we de tent opruimen, maar dat liet ik papa en benno maar 
doen. Ik heb ondertussen nog een beetje gespeeld.

Tom en Luuk
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Motorrrrraria.

In oktober komt naar verwachting het boek ´Motorrrrraria uit bij uitgeve-
rij Uitgeverij AFdH, genoemd naar de uitgevers Paul Abels, Martien Frijns 
en Bert de Haan. Het is een tamelijk unieke uitgeverij, want een bibliofi ele 
uitgeverij. Het driemanschap heeft het aangedurfd zelf een eigen uitgeverij 
beginnen, met alle risico’s, en al het plezier. Niet uit winstoogmerk, maar om 
mooie boeken te maken. “Belangrijk is dat wij eerst aan het boek denken” is 
dan ook hun motto. De eerste uitgave is een verzameling ZKV’s (Zeer Korte 
Verhalen)van A.L. Snijders, getiteld Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk. 
Snijders mocht vorig jaarna het overlijden van Volkskrantcolumnist Martin Bril 
enige tijd zijn hoekje vullen met zijn ZKV’s.

Met genoemde Snijders had uw voorzitter enkele weken geleden een prettig 
gesprek over zijn motorfi etsen. Via-via was ter ore gekomen dat er in Amster-
dam een aardige verzameling te vinden was, en daar was schrijver Snijders 
niet te beroerd voor om af te reizen vanuit het oosten des lands. Een eerste 
neerslag van dit gesprek is nu terug te vinden op het Motorrrrraria weblog: 
http://weblogs.afdh.nl/. Iedereen wordt uitgenodigd te reageren.

“Motorrrraria is een vreemd boek boordevol motorfi etsverhalen en curieuze 
foto’s. Anders dan in de motorbladen ontbreekt hier de toffe toon. Gerenom-
meerde schrijvers als Tommy Wieringa, Jan Cremer,  A.L. Snijders en Threes 
Anna werken mee. De stukken in Motorrrraria bestrijken de volle breedte 
van het motorleven: de kick van je eerste motorfi ets maar ook de klap van 
de dwarslaesie. Alles wat een goed, raar motorverhaal opleverde, staat in 
het boek. Virtuoze verhalen, vreemde projecten, fantastische foto’s geven dit 
boek een houdbaarheidstermijn die ver uitstijgt boven die van de motorfi ets-
bladen.” aldus samensteller Paul Abels.

isbn nog onbekend | gebonden € 49,50| 320 pagina’s |

Frans de Wit.
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Kathedraal [fragment]

Door A.L. Snijders 

Frans verzamelt Oost-Duitse, Russische, 
Poolse, Bulgaarse en Chinese motoren 
in zijn kathedraal. Ze staan gestapeld 
langs de wanden en verstopt in grotten, 
het zijn zijkleppers en kopkleppers, ze 
weerspiegelen de geschiedenis van de 
mens, inzonderheid de oorlogsgeschie-
denis. Toen de nazi’s en de communisten 
nog grommende vrienden waren sloten 
ze een pact – kort voor ze elkaar naar 
de strot zouden vliegen. 

Uit Rusland kwamen grondstoffen, 
graan, goud, Duitsland leverde techniek 
en technologische kennis. De Duitsers 
leveren de BMW (natuurlijk niet het 
nieuwste type, handel is ook oorlog), de Russen maakten er de Ural van. Van 
beide kanten ploegden ze door de modder, de Duitsers vielen aan, de Russen 
verdedigden, aan de motoren kon je niet zien wie er gelijk had, aan de uitslag 
van de strijd wel. 

Frans is voorzitter van de UDCN, 
de Ural-Dnepr Club Nederland. 
Ik bekijk een foto waarop hij 
langzaam op zijn Ural met zij-
span over een zandvlakte rijdt, 
precies in een smalle baan zon-
licht, die op zijn strooien hoed en 
zijn witte overhemd valt. Op de 
achtergrond een geheimzinnig 
industrieel bouwwerk in opbouw, 
waar een menigte van tiendui-
zend mensen betekenis aan zal 
geven, razernij met hoektanden

 of uitputtend dansen.  
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Beknopt verslag Algemene Leden Vergadering 
Ural/Dnepr Club Nederland
d.d. 8 mei 2010

Locatie: Camping ’t Kwedammertje te Kwadendamme Zuid Beveland (Zee-
land)

1. opening

Huib (voorzitter) heet de aanwezigen van harte welkom en bedankt Ard 
en Winand voor het organiseren van dit voorjaarstreffen.
De voorzitter deelt mee dat de punten 2 en 5 van de agenda om prakti-
sche redenen worden samengevoegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat 5. Verslag 

secretaris.

De secretaris (Luijt) deelt mee dat de door het bestuur ontvangen post, 
voor zover die interessant was voor de leden, in de clubbladen bekend is 
gemaakt. Het ledenbestand geeft ten opzichte van de voorgaande jaren 
een stabiel beeld te zien dat schommelt rond zo’n 300 leden. In de uitno-
diging voor de ALV is verzocht om vragen, opmerkingen of suggesties op 
voorhand bij het bestuur kenbaar te maken. Geen van de leden heeft van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

3. Kascontrole boekjaar 2009 met decharge van het bestuur.

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Met 
dank aan de penningmeester wordt zij en het bestuur gedechargeerd.

4. Vastleggen Kascommissie 2010

De kascommissie voor 2010 wordt gevormd door: Eef Bilars, Eef van Egten 
en Ed Klarenbeek.

6. Verslag penningmeester

De penningmeester (Sandra) geeft aan dat de club fi nancieel gezond is. 
Het huidige batige saldo laat een verschil zien van € 900,= t.o.v. 2009, 
wat is te verklaren door de extra uitgaven i.v.m. het jubileumjaar 2010. 
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Belangstellenden kunnen op verzoek en na afspraak de stukken in komen 
zien.

7. Verslag RT-redactie en clubsite-beheer

Benno geeft aan dat wegens omstandigheden overgestapt moest worden 
naar een andere drukker. Dat gaf wat aanloopproblemen wat zich een 
keer heeft geuit in de kwaliteit van het boekje. Op dit moment is er een 
goede samenwerking met de drukker en is men tevreden met het resultaat 
en de prijsverhouding. Benno doet een oproep aan de leden om zich, wat 
het aanleveren van Kopij betreft, vooral niet in te houden. Het boekje 
(clubblad) is vooral bedoeld als een informatief middel voor en door de 
leden. Op de vraag wie er over dit treffen een verhaaltje in de Twin te 
willen schrijven, hebben Eef en Yvonne aangegeven dit op zich te zullen 
nemen, waarvoor dank.

8. Verslag van de Clubwinkel

Gerrit wijst op de vernieuwing van de artikelen in de clubwinkel en de 
mogelijkheden die de clubsite biedt om spullen via internet te bestellen. 
In verband met het vernieuwen van de voorraad is er momenteel nog een 
aantal “winkeldochters” dat voor zeer aantrekkelijke prijzen van de hand 
gaat, doe daar dus je voordeel mee. Suggesties voor artikelen blijven wel-
kom en mits die (fi nancieel) haalbaar zijn, zal worden overwogen om die 
in het assortiment op te nemen.

9. Verslag treffencoördinator

Roel, die zojuist uit dromenland is teruggekeerd, deelt mee dat de treffens 
in 2009 in een zeer ontspannen sfeer en uitermate succesvol zijn verlopen. 
De opkomst van het aantal leden was zeer stabiel. Gemiddeld kwamen er 
tussen de 30 en 35 leden op bezoek. Roel doet een beroep op de aanwe-
zigen om vooral niet te schromen zich in te zetten om ook eens een treffen 
te organiseren in de omgeving waar men woont. Op deze wijze kunnen 
deelnemers ook eens kennismaken met de streek waar andere leden 
wonen. Het bestuur (treffencoördinator) kan in overleg met de organise-
rende persoon bepalen of een locatie geschikt is en op welke wijze de 
club kan bijspringen.
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10. Overdracht voorzitterschap

De voorzitter (Huib) memoreert dat het alweer zes jaar geleden is dat 
hij de voorzitters “hamer” van Jan Wassenaar over nam. In verband 
met privé en werk is het tijd geworden om in het belang van de club het 
voorzitterschap over te dragen. Hij kijkt daarbij terug op een boeiende 
en fi jne periode en bedankt allen voor het genoten vertrouwen. Gelukkig 
heeft het bestuur in de persoon van Frans de Wit een waardige opvolger 
gevonden, Huib overhandigt Frans het attribuut dat bij het voorzitterschap 
behoort en verzoekt hem om zijn plaats binnen de bestuursgelederen in te 
nemen. De keuze voor Frans als voorzitter van de club wordt door allen 
met applaus begroet.

11. Wat er verder ter tafel komt / rondvraag

Frans (voorzitter) bedankt Huib voor zijn vriendelijke woorden en de leden 
voor het laten blijken van het vertrouwen dat in hem is gesteld. Frans 
vraagt of er nog aanwezigen zijn die van de rondvraag gebruik willen 
maken. Eef Bilars verzoekt ( met een knipoog !) om een aanpassing van het 
huishoudelijke reglement, in die zin dat tijdens toerritten tweetakt motoren 
verplicht zijn om als laatste in de groep te rijden. De reden hiervan is dat 
de uitstoot van uitlaatgassen hinderlijk zijn voor de rijders die er achter 
zitten. Frans onderkent het probleem, maar denkt dat het om praktische 
redenen niet haalbaar is. De toerritten worden volgens het follow-up 
systeem gereden, de tweetakten zouden door toepassing van het voor-
stel hieraan niet mee kunnen doen, omdat de plaats in de rij constant aan 
verandering onderhevig is. Het voorstel wordt in stemming gebracht, maar 
door de grootste meerderheid van de leden verworpen.

12. Sluiting

Onder dank voor alle inbreng sluit de voorzitter de vergadering en nodigt 
Frans een ieder uit om de voorbereidselen voor de B.Q. op te pakken en 
hieraan deel te nemen.
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Agenda 2010

26 juni 2010 
Brabantzandpadenrit vanuit Langeweg

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 geestelijk gehandicapten onder poli-
tiebegeleiding. Nadere info op: www.vlietlanderit.nl en in de twin. Opgave 
bij Sandra of Arthur.

11 tot en met 13 september 2010

Najaarstreffen in Overijssel. Dit jaar is Dedemsvaart weer ons doel.
Nadere info vindt je in deze Russian Twin

31 oktober 2010

Op deze zondag de Tweede Onderdelenbeurs van de U.D.C.N. op de 
gebruikelijke lokatie op de Industrieweg te Kesteren bij opleidingencentrum 
helicon, Groenschool Kesteren.  Onderdelen en motorfi etsen 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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Vooruit, nog een terugblik
door: Henk Wouters

Waarom een club oprichten voor Russische motoren? In mijn jeugd mocht ik 
met mijn vader mee naar een tentoonstelling van een Russische handelsfe-
deratie. Ik weet niet 
eens meer waar die 
gehouden werd, maar 
behalve veel bont en 
jachtgeweren stonden 
er ook een paar moto-
ren. Nu weet ik dat het 
Urals M63 waren, toen 
nog niet. De kleuren 
waren vreemd maar 
het geheel sprak mij 
erg aan. Motim b.v  in 
Maassluis ging deze 
motoren later verko-
pen en adverteerde 
met nog al bijzondere 
advertenties. 

Toen ik eenmaal besmet raakte met het motorvirus kwam ik na vele voor-
gangers in het bezit van een Zwitserse Condor A 580, een twee cilinder 
zijklepper met cardan. Ik wilde daar een zijspan aan en kon vlak bij mij 
in Amsterdam een los zijspan kopen. Toen ik na een telefoontje het zijspan 
ophaalde kreeg ik de bijbehorende Dnepr er gratis bij. De verkoper was 
ziek van de service van Motim waar hij de Dnepr nieuw gekocht had. Binnen 
een half jaar heel veel pech, toen ook de versnellingsbak de geest gaf had 
hij deze na demontage in de gracht gegooid. De door mij gekochte zijspan-
bak was aangedreven dus lastig aan de Condor te maken. De woonboot 
bewoner belde mij nog een paar keer omdat hij steeds weer onderdelen 
vond. De Dnepr werd compleet behalve de versnellingsbak.
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Ik zag in gedachten al een complete combinatie staan. Daar werd weer 
gebeld het kenteken en de instructieboekjes waren gevonden en het gereed-
schapssetje. Ik werd nu echt enthousiast, was er misschien niet aan een 
versnellingsbak met achteruit te komen. Toch maar eens bellen met Motim, 
Motorhome Henk Vink. Ja, natuurlijk hadden ze wel een tweedehandse ver-
snellingsbak met achteruit. Wat kost zoiets? De prijs die genoemd werd was 
gigantisch. Ver boven het budget en alle plannen smolten als sneeuw op het 
watjestreffen. Wat nu slopen? Doorverkopen? Wie was er in een incomplete 
Dnepr geïnteresseerd?

Old Dneprs never Die, nog die zelfde week werd er in een plaatselijk suf-
ferdje in MIddelie een Dnepr aangeboden. Voor loop of sloop wel compleet 
voor de helft van de prijs van het zijspan. Rijdend (Rokend) gehaald, de ver-
snellingsbak werkte, aan de slag. Wat al die onzin verhalen over de slechte 
kwaliteit van die Ural/Dneprs! Helemaal uit elkaar, goed bekijken bij twijfel 
vervangen en goed in elkaar zetten als het dan lostrilt is het je eigen schuld. 
Een keer naar Maassluis voor pakkingen en contactpunten en met heel veel 
praten een onderdelenboek. Er lag een hele stapel in een kast maar ze wil-
den er geen afstand van doen. Wat ik dan mee moest enz? Het bleek later 
met de instructieboekjes het begin van het clubarchief.

De combinatie zag er niet uit, de eerste eigenaar woonde op een boot en 
had ter conservering alles in de teer gezet. Het was erg leuk om met dit ding 
naar “ruige” treffens te gaan. Ha,ha is dat nou zo’n Oeral Dnjeper? Oei, je 
kunt wel veel mee nemen. Verrek, hij rijdt ook nog achteruit! Jeetje kijk, eens 
hoe dat ding uit de bagger komt, aangedreven zijspan,wat is dat nou? Heel 
veel plezier voor weinig. Wel steeds op zoek naar onderdelen, je weet maar 
nooit. Op Vehikel in Utrecht ontmoette ik Theo Damen. Hij reed op een solo 
Ural. Het liefst zo hard mogelijk. Het gaat kapot, de vraag is wat en wan-
neer. Samen besloten we de mogelijkheid te bekijken of een club ( naam 
onbekend ) levensvatbaar was. 

Waarom? In mijn beleving vooral om ervaringen uit te wisselen met mensen 
die net als wij volgens vele andere motorrijders tegen de stroom in aan het 
roeien waren. Het waren er meer dan we hadden durven dromen.
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Met dank aan de mensen van het eerste uur:

Eerste tijdelijke bestuur: Eerste Clubblad :

Theo Damen  Frank Rodenburg• 
Carel Adolfse  Baudouin Knaapen• 
Christina Hilferink  Pepijn Groen• 
Hans Meyaard• 
Henk Wouters  • Eerste Toercommissie :

    Theodoor Sweerissen
    Marco Toorenent

Henk Wouters
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Verhaal voor Russian Twin
Riga Diepenheim, door : Wouter Hiddink

Met z’n tweeën (Ivar en ik, Wouter) hadden we na een paar biertjes het 
wilde idee opgepakt om de laatste etappe van de wereldreis van Ivar af te 
maken. De laatste etappe was op de motor van Sint Petersburg terug naar 
Nederland.

Na wat zoeken kwamen we bij Ural’s of Dnepr’s terecht, die motoren leken 
ons wel van toepassing, de uitstraling was helemaal goed en al snel was dat 
deel van de voorbereiding rond. Alleen bleken later de grenzen met Rusland 
een probleem te kunnen zijn, daar zouden we nogal wat vertraging op kun-
nen lopen. Daarom hadden we de eindbestemming maar omgezet naar Riga 
in Letland.

Zaterdag 11 juli was het zover, rond 6.35 moesten we inchecken voor de 
vlucht. Aangekomen op het vliegveld in Düsseldorf bleek 6.35 de vertrektijd 
te zijn en de dame achter de balie maakte ons op luidruchtige wijze duidelijk 
dat we moesten rennen, “die machine wartet nicht!”. We hebben ons niet al te 
druk gemaakt, rennen staat zenuwachtig en dus hoefden we niet lang bij de 
gate te wachten want daar stonden ze ook al te springen.

Aangekomen in Riga werden we van het vliegveld afgehaald door Leo die 
we via internet hadden leren kennen. Hij bracht ons naar een appartementje 
waar we gratis mochten blijven. Altijd prettig, motorrijders onder elkaar.
Daar hebben we een aantal mensen gebeld die een Rus te koop hadden, 
alleen waren alle potentiële kandidaten al verkocht, niet meer te koop of op 
vakantie. Geen motoren dus. Maar gelukkig spraken we de volgende ochtend 
Gastons, die we via de Letse marktplaats.nl hadden leren kennen. Hij was 
ook veel aan verschillende dingen aan het sleutelen, maar hij kreeg teveel 
projecten en verkocht daarom zijn span. De prijs was redelijk en tijdens een 
bak koffi e kregen we het over ons plan. We hadden geluk, een neefje van 
hem had nog een half gedemonteerde Dnepr in de schuur staan, misschien 
was die ook te koop. Een uur later stonden we al bij het span, gezamenlijk 
een aantal onderdelen aan het inbouwen. 
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Toen dit span ook aansloeg was de verkoop (280 euro) snel rond. De test-
rit op deze motoren waren onze eerste ervaringen op zijspannen, maar het 
bleek niet al te moeilijk.

Nadat we maandag een aantal reserve onderdelen en wat gereedschap in 
hadden geslagen, zijn we dinsdag naar de Letse RDW gegaan. Daar kan 
meer als in Nederland, want van exportplaten hadden ze daar nog nooit 
gehoord. We moesten een adres in Riga opgeven en op die adressen staan 
de motoren nu nog. Verder was vooral de verplichte technische keuring een 
lachertje, iemand reed ongeveer 100 meter met een motor en daarna was hij 
goedgekeurd.

Na de technische keuring 
en de overschrijvingen met 
de motor terug naar het 
appartement, maar midden 
voor het centraal station in 
Riga begon mijn motor te 
haperen en sloeg af. We 
hebben het ding snel op 
de voetgangers oversteek-
plaats gedrukt en gekeken 
wat er aan de hand was. 
Al snel bleek dat niemand 
de naalden in de carbura-
teur had aangedraaid en die waren nu spoorloos. Dat was terplekke niet op 
te lossen, dus de sleepkabel ertussen en daar gingen we weer. Ondertussen 
stonden er al een hele menigte en vriendelijk zwaaiend zijn we daar tussen 
door gereden.

De volgende ochtend vertrokken onder escorte van een aantal leden van 
de motorclub van Leo, onze gastheer en daarna vlot koers gezet richting de 
eerste grenspost, namelijk Letland – Litouwen. Natuurlijk werden we daar 
aangehouden, maar ons verhaal dat we op een studiereis waren en terug 
gingen naar Riga om daar de motoren ook weer te verkopen werd geslikt als 
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zoete koek en we mochten doorrijden. Na een kort bezoek aan de Kruisheu-
vel in Litouwen, waar Litouwers als protest tegen de Russische onderdrukking 
ongeveer 500.000 (!) kruisbeelden hebben geplaatst, en onze eerste techni-
sche problemen: wat kleine olielekkages, wat los getrilde bouten en een van 
de velg gelopen band zijn we de eerste dag nog doorgereden tot dicht bij 
de Poolse grens.

Daar hebben we overnacht en na onze ervaringen aan de vorige grens had-
den we besloten om een kleine grensovergang te zoeken, in de hoop dat die 
onbemand zou zijn. 

Na wat navragen vonden we een zandweggetje wat kennelijk richting Polen 
ging en daar waren inderdaad in geen velden of wegen uniformen te beken-
nen. Onderweg nog even een hardy-schijf vervangen en daarna doorgezet 
richting de Wolfsschanze, het bunker complex waar Hitler het merendeel van 
de 2e wereldoorlog heeft doorgebracht. 
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De rondleiding daar was 
behoorlijk indrukwekkend, 
vooral omdat daar ook de 
aanslag van Von Stauffen-
berg plaats heeft gevonden.

Dezelfde dag verder 
gestuiterd over de af en toe 
verschrikkelijk slechte Poolse 
en een hotel gezocht om te 
slapen. Daar aangekomen 
bleek er ook een bruiloft te 
zijn en de bruidegom was 
ook fanatiek motorrijder. Hij vond ons avontuur zo leuk dat er foto’s met onze 
motoren gemaakt moesten worden en als dank kregen we een fl es echte 
Poolse spiritus, genaamd vodka. 

Daarna twee dagen met de nodige kleine technische probleempjes rede-
lijk vlot doorgereden, alleen zat er in de motor van Ivar een tik die steeds 
harder werd. Ongeveer tachtig kilometer ten westen van Berlijn was het over 
en sluiten: een vastloper. We hadden het hier al wel over gehad en we had-
den afgesproken dat echte grote problemen het einde van de reis zouden 
betekenen. 

Dus belden we de ADAC om in 
elk geval niet in het tarwe veld 
te hoeven blijven staan. Ivar 
was zo scherp dat hij in de map 
van onze ‘gelbe engel’ een visi-
tekaartje zag met een Harley-
Davidson blok erop. 

Een belletje naar die garage, 
we waren van harte welkom. 
Daar aangekomen rond een 
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uur of 19.30 kwam een kerel met een grote sik en een m-72 t-shirt naar 
buiten en begon eigenlijk direct de cilinderkoppen te demonteren. Hij kende 
nog wel iemand die handelde in blokken en tien minuten na aankomst wisten 
we al dat er de volgende ochtend rond tien uur een ‘nieuw’ blok zou komen. 
Die avond hebben we de rest van het blok uitgebouwd, even een pizza laten 
komen en afgesloten met een fl esje bier.

De volgende ochtend hebben we het nieuwe blok ingebouwd en binnen 24 
uur na aankomst liep het span weer en de volgende ochtend hebben we onze 
weg vervolgd. Laat iemand zo’n pitstop maar eens nadoen!

De laatste twee dagen richting Nederland zijn redelijk voorspoedig verlo-
pen, we kregen allebei steeds meer last van onze schouders ivm het rijcom-
fort, maar ook kregen we steeds meer aanspraak, duimpjes en lachende 
gezichten te zien. 

Dit was de hele reis al het geval, overal waar we kwamen, kwamen mensen 
kijken en vragen naar de motoren, wie we waren, noem maar op.

Kortom: het was een superleuk avontuur met een hele hoop belevenissen en 
avonturen, wat we zeker nog een keer willen herhalen.

Wouter
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Motocrypto RT nr. 80

De oplossing van de vorige crypto :

1. Schakelpedaal, 2. Externe kracht, 
3. T splitsing, 4. S bocht, 5. Rechts gaat voor, 
6. MAG, 7. Kabelboom, 8. Blik op de weg, 
9. Wegrestaurant, 10. Carpoolplaats.

Wij hebben een inzending ontvangen van Karin de Zwart, maar helaas 
was die niet correct. Punt 8 is, zoals je ziet geen “Grip op hebben”, maar 
“Blik op de weg”.

Nieuwe opgave:

1. Scheiding      .i..e….ee.  
2. Om de 100 meter voor gek staan   .e..o.e.e..aa.
3. Op de kant trekken, maar kijk uit!   i..a.e.
4. Er mee omgaan voor de trein    o.e..e.
5. De andere kant is verdwenen    .e..e…
6. Dit snoepje mag eerst    .oo..a..
7. Stoppen of juist gas geven op het WK  o.a..e
8. Er zwaar aan tillen op de 1000 meter  .i.o.e.e..e..i..
9. Je er aan ergeren als je door mag rijden  ..oe.
10. Die wetsdienaar is familie    oo. a.e..
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Beste lezer, hebben jullie ook zo genoten van die 
heerlijke godendrank uit de vorige Twin? Nou ik 
wel hoor en natuurlijk niet te vergeten, die heerlijke 
koffi e die je daarna van die bonen kon zetten!

Boeuf Stroganoff

Boeuf Stroganoff is een gerecht uit de klassieke Russische keuken, dat in west 
Europa tot een typisch restaurant-gerecht is geworden. Het fl amberen met 
wodka, dan men vooral in luxe restaurants ziet, is niet authentiek, maar een 
latere, westerse toevoeging, waarschijnlijk ontstaan in de romantische Russi-
sche restaurants die kort na de eerste wereldoorlog in Parijs verrezen.

Benodigde ingrediënten:

500 gram mals rundvlees, bij voorkeur van de ossenhaas, eventueel dikke 
lende. Zout, peper, paprika, 1 ui en ca. 30 gr. boter.

Voor de saus:

35 gr. boter, 30 gram bloem, 3 dl. bouillon, 2 eetlepels tomatensap, 1 dl. 
zure room of halfom gewone en zure room.

Bereiding:

Snijd het vlees in reepjes, wrijf die in met zout, peper en paprika en laat ze 
een uurtje op een koele plaats staan. Maak in tussentijd de saus. Smelt de 
boter, roer de bloem erdoor, laat die even lichtbruin fruiten, voeg de bouil-
lon en tomatensap toe, roer dit tot een gladde gebonden saus en laat deze 
zachtjes een kwartier pruttelen. Bak in die tijd de stukjes vlees met de gesnip-
perde ui in boter snel bruin. Voeg het vlees toe aan de saus, roer de room 
erdoor en laat dit met elkaar nog ruim 10 minuten staan op een zeer zacht 
vuur, zodat het geheel net niet aan de kook komt. Men kan desgewenst nog 
wat zacht gefruite champignons of gedroogde paddenstoelen aan toevoe-
gen. Het vlees en de saus serveren in een rand van gekookte rijst en schenk 
er een ijskoude wodka bij.
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Uit de oude doos :
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De tien van de Twin
Tien vragen… 
Tien antwoorden!

Dit maal met…..

Naam:   Eef Bilars 
Leeftijd:  58 
Gezin:   Getrouwd met Marion en hebben  
  samen een zoon Emil met schoondoch 
  ter Annemieke en een dochter Ilja   
  met schoonzoon Rop.
Beroep:  Buschauffeur  
Motorpark:  Dnepr zijspan en nog ongeveer twee honderd verschillende  
  andere merken in de vitrine kast.  
Lid van de UDCN sinds: 2002

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

Motoren met zijspan hebben altijd  al in  mijn leven  een plek ingenomen.
Als klein jongetje mocht ik vaak met mijn vader mee op de politiemotor met 
zijspan; hij was bij de verkeerspolitie. 

Later toen ik groter werd en ik lid van de motorclub Zandvoort was, vond ik 
de motorrace natuurlijk geweldig en dan vooral die driftende zijspannen. 
Schitterend! 

Ook organiseerde de 
motorclub heel in het 
begin nog motorcros-
ses op het binnenter-
rein van het circuit 
van Zandvoort en dan 
waren de zijspannen 
wel heel erg gaaf. 
Zegt de naam Broer 
Dirks jullie nog wat? 
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Nou mij wel. In die periode ben ikzelf gaan crossen en na een paar jaar 
solo te hebben gereden kwam ik toch weer bij mijn oude liefde terug en ben 
gaan zijspancrossen .Op een Yamaha 1000CC met een Wasp frame. Jaren 
lang heb ik dit gedaan en met veel plezier. Ik ben ooit nog een keer tweede 
van Nederland geweest in de Junioren cup KNMV.

Toen ik daar te oud voor werd (want daar heb je heel veel conditie voor 
nodig) heb ik nog een tijdje Trial 
gereden en toen een poosje niks 
gedaan tot ik 50 werd ; ik kreeg 
een surpriseparty en  geld, ben 
ik eens gaan zoeken en vond in 
het blad Via Via (Marktplaats 
was er nog niet)een Ural motor 
met zijspan los erbij vlak bij mij 
in de buurt. Er begon weer iets 
bij mij te gloeien en zo is het 
allemaal begonnen of verder 
gegaan maar nu op de Rus.

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

Geen herinnering van mijzelf maar meer de herinneringen van de mensen die 
mij aanspreken als ik  buiten aan het sleutelen ben. De oogjes  gaan  glim-
men want opeens denken ze dan aan vroegere tijden  wanneer zij er zelf 
mee reden of een vader of een opa.

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Dat iedereen me waarschuwde voor het technisch onderhoud en ja hoor 
reeds na een week ging de versnellingsbak kaduuk.
 
4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, Chi-

ang Jang o.i.d.?

Ik stam nog uit de cross periode dat we reden met trommelremmen; toen 
deden de schijfremmen hun intrede. Tijdens de eerste de beste cross klom ik 
vol in de remmen waardoor mijn bakkenist werd afgevuurd en bij de landing 
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op de grond allebei zijn polsen brak. De grap van dit verhaal is dat zijn 
moeder twee weken lang zijn billen moest vegen als hij naar de wc moest( en 
dat voor een jongen van 20 jaar!).
             
5. Heb je nog andere hobby’s?

Jazeker ik ben eigenlijk gek op alles wat motor is. Mijn voorkeur gaat uit 
naar zijspanmotorcross. Ik volg al jaren het Nederlands kampioensschap 
en ook het wereldkampioenschap. In Nederland bezoek ik samen met mijn 
vrouw, zoon en schoondochter(tip:www.orangehat.nl ) alle kampioens wed-
strijden en de GP wedstrijden in het buitenland  bezoeken we tijdens onze 
vakantie of als het niet te ver is tijdens het weekend.  Ook volg ik  het 
wegrace gebeuren en ga al zo’n 40 jaar naar de TT. Mijn schoonzoon doet 
aan scooterrace (Ja dat bestaat ook!)en als hij een wedstrijd heeft dan  ga ik 
daar natuurlijk altijd naar kijken . De wedstrijden zijn door heel het land en 
er zijn er ook een paar in België en Frankrijk.

Verder verzamel ik natuurlijk weer zijspannen maar dan miniaturen en ik ver-
zamel religieuze objecten zoals heiligenbeelden; wijwaterbakjes en kruizen. 
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Marion en ik lopen dan ook graag verzamelbeurzen en rommelmarkten af
Ook heb ik twee agapornissen(een soort mini papagaaien )waar ik veel ple-
zier aan beleef. En voor de rest ben ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in de 
wereld om mij heen.

6. Wat was het beste treffen ooit?

Mijn eerste treffen was bijna bij mij om de hoek(dus ik moest wel) in Spaarn-
woude. Dit was ons zo goed bevallen  dat je naar meer gaat verlangen….
Alle treffens waren tot nu toe even leuk;vooral het samenzijn; het praten over 
van alles en nog wat.De momenten die mij het meest  bijgebleven zijn…..
     
1:Bij het treffen in Dedemsvaart kwam mijn  vriend Derk Bos  ’s morgens tot
ontdekking  dat  zijn gehoorapparaat weg was. Wonder boven wonder 
vond hij zijn apparaatje terug in de goot bij de supermarkt waar we een  
dag tevoren  boodschappen had gedaan;enfi n  apparaatje erin en klaar        
was Derk!

2:Dat we tijdens het treffen in Friesland op een boerenkar naar het wad zijn 
gereden. Het was heerlijk weer maar na nog geen honderd meter kleurde de 
lucht donkergrijs en kregen we toch een enorme hoosbui op onze sodemieters 
en waren we in luttele minuten kleddernat en Jan Wassenaar en zijn broer  
die zaten  lekker droog voor in de cabine van de trekker .Oh, wat hebben 
die gelachen. Al met al hadden we met z’n allen toch wel  veel lol op die kar.
    
3:Dat tijdens het Treffen in Texel- september 2007- terwijl wij onze zater-
dagse toertocht aan het rijden waren op dezelfde dag de uitvaart van  onze 
treffencoördinator Ina de Groot plaatsvond.

4:Tijdens het laatste treffen in Zeeland gebeurde er wel iets heel bijzonders 
met onze kersverse nieuwe voorzitter Frans de Wit. Op de zaterdagavond 
terwijl we allen gezellig bij elkaar zaten onder het genot van een lekker 
drankje bij een knus kampvuur en de sterke verhalen al weer op hoog niveau 
waren,kreeg Frans hoge nood en zei tegen mij dat hij toch eerst even naar 
een zekere plaats toe moest dus Frans stond op en ineens hoorde we een 
enorme plons! 
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Wat was er nou achter de kampvuurplaats  een vrij brede sloot die Frans niet 
gezien had(ondergetekende trouwens ook niet)en daar was Frans in gedoken 
Actie volgde snel…Ik riep:”Licht graag” en ik pakte de hand van Frans en 
Huib en Edward pakte mij weer beet want zo  eenvoudig was het nou ook 
weer niet om Frans uit de sloot te vissen! 

Gelukkig is alles weer goed gekomen;Frans kleddernat en Huib en ik onder 
de brandnetel jeuk. Bij gebrek aan azijn hebben we wat rode wijn over Huib 
zijn handen gegooid en dat hielp gelukkig wel (wel zonde van de wijn maar 
ja!) later hebben we wel gelachen maar het was toch wel effe schrikken.

7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest  bijzonder en 

waarom?

Alle motoren vind ik bijzonder en bij elk treffen ontdek ik weer iets anders of 
nieuws.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Het spreekwoord zegt:Vooruit zien is regeren  maar….. SLEUTEL  nooit te 
veel aan de Russen want aan teleurstelling ontkom je toch niet!

9. De ultieme vraag voor Eef: Wat is je beste zijspanrace-verhaal?

Ja dat zijn er veel. Een paar hoogtepunten voor mij zijn: Ik heb een keer 
al mijn spaken gebroken;dat gebeurde op  een cross in Gendt tijdens een 
sprong over een springbult waarbij ik door de lucht vloog waar Ievel Kne-
vel(!) jaloers op zou zijn. Dit gebeurde niet bewust want ik had een dag 
ervoor nl. mijn hand verbrand daardoor zat hij in het verband en toen kon ik 
het gas niet op tijd loslaten….vandaar. 

Verder kreeg ik in die tijd zowat ster allures want tijdens de teamcrossen uit-
komend voor de MAC Alkmaar werden we gevolgd door een heuse touring-
car vol met supporters.(Een team bestaat uit vier combinaties).

Hoogtepunten zijn ook de vele zijspanduels  tussen Ton  van Heugten en Wil 
van der Laan  en. uiteraard de sublieme Zwitserse rijder Emil Bollhalder 
waarnaar mijn zoon is vernoemd. 
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Oh, ja bij mij ging de zijspan gekte zover 
dat ik zelfs een zijspan aan een Solex heb 
gemaakt voor de wereld beroemde Solex 
races in Zandvoort.

10. Welke ultieme vraag heb jij voor 

wie?

Ik wil graag aan Iwan Wilms vragen 
waarom hij toch steeds weer op die Duitse 
bende rijdt en niet meer op die Russische 
en of Chinese troep? 

Tot de volgende Tien ...,

Karin
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Vlietlanderit 2010

Beste motorrijders, op de eerste zaterdag in september wordt voor de 20e 
keer (!) de Vlietlanderit gereden. Volgens mijn geraadpleegde kalender is 
dat zaterdag 4 september 2010.

Velen van jullie hebben al eerder meegereden. Anderen hebben zich vorig 
jaar voor het eerst opgegeven.

Ook dit jaar willen we je vragen om een plekje in je agenda vrij te houden 
voor onze vrienden en vriendinnen van GVT Vlietlande te Voorschoten. Zij 
kijken nu alweer vol verwachting uit naar hun “motordag”. 

Stuur een e-mail berichtje naar:

arthur@vlietlanderit.nl of 
sandrakorpershoek@hetnet.nl
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Najaarstreffen in het “Oosten”
10 – 11 en 12 september 2010

Na enig aandringen van de treffencoördinator Roel gaan we toch weer een 
treffen te organiseren in het oosten van het land. Dit wordt het Najaars-
treffen.  Het zal wederom plaatsvinden op camping “de Woudbloem” in 
Dedemsvaart.

Het is een eenvoudige camping met eenvoudige sanitaire voorzieningen. Er 
is een gezellige overkapping aanwezig waar we gebruik van kunnen maken  
(mocht het weer eens tegen zitten). Er is een mogelijkheid om een fi kkie te 
kunnen stoken in een vuurton.

De kosten zullen voor een weekend ± € 20,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:

Vrijdag  Aankomst waarbij ieder zorgt voor eigen natje en droogje.
  Boodschappen doen kan tot 21.00 uur ’s avonds in Dedems
  vaart (3,5 km).  ’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot
  van een drankje bij het vuur.

Zaterdag  11:00 uur Toertocht.
  Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle
  tank. In de route is er gelegenheid om inkopen te doen voor
  de BBQ.
  18:00 uur BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
  Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.
  Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.

Zondag  Het opbreken van het kampementen en het starten van de
  terugreis.
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Aanmelden bij:

Jan van Driessen gjvandriessen@home.nl 06-24655588 
Henk Spalink   h.spalink@hetnet.nl 06-12520403 / 
      0523-683648
Roelof Vrieling   sanroe@home.nl 06-11138562 /
      0523-610425
Adres van de Camping:

Camping “de Woudbloem”
Tottenhamstraat 3
7701 BL Dedemsvaart.

Route beschrijving:

Vanaf de A28 afslag nr 22 (de N377) richting Slagharen Dedemsvaart.
Je rijdt door Nieuwleusen, Balkbrug steeds rechtdoor richting Dedemsvaart.
Afslag Dedemsvaart ga je eraf en aan het eind van de afrit rechts. rotonde 
¾ richting Lutten. Dit is de Langewijk. Bij de tweede rotonde rechtdoor dit
is het Rheezerend, deze gaat over in de Tottenhamstraat Na 3,5 km is er een
scherpe bocht naar rechts gevolgd door een scherpe bocht naar links. In 
deze laatste bocht ga je 
direct rechtsaf  en dan 
zie je de camping schuin 
voor je.

We hopen jullie allemaal 
weer te mogen begroe-
ten:

Groeten 

Jan, Henk en 
Roelof
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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 onderdelenbeur-
zen. Hij heeft besloten om zijn kennis nu ook maar ter 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 
erbij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen helpen. 
ze doen het allemaal in hun eigen tijd en vrijwillig voor jullie !. Probeer ook bij het 
bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het niet te laat. 



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 

steunpunten niet op de kaart ingetekend, we heb-

ben ze echter gelukkig nog steeds wel !!






