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Van de Voorzitter

Zo, dat was het dan weer zo´n beetje… 

Het openbare gedeelte van het UDCN-jaar zit er weer op. Gezien de 
berichten op het forum is iedereen veilig thuisgekomen van een soms heel 
lange rit, en de foto’s van Catweazle (http://picasaweb.google.nl/catwesel/
UDCNTreffenOost02#) geven een mooie toertocht weer en een wat vochtige 
aftocht. 

Nog één gelegenheid om elkaar te zien, bij de onderdelenbeurs in Kesteren 
op 31 oktober, maar met het Najaarstreffen achter de rug zullen de meeste 
die-hard Russenrijders tot half februari volgend jaar moeten wachten voor ze 
elkaars motorfi etsen kunnen vergelijken op het Watjestreffen. 

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de herfst zijn intocht te hebben gedaan, 
met regenbuien en veel wind. Hier en daar gaat de kachel alweer aan, en 
dat is toch een teken dat het najaar nakende is… 

Tijd om plannen te maken voor de klussen en klusjes die deze winter uitge-
voerd kunnen worden. Menigeen zal weer op vrije dagen en/of avonden in 
zijn schuur of schuurtje verdwijnen om te sleutelen, schroeven, zagen, lassen 
en wat dies meer zij, om in het voorjaar met een herboren machine de weg 
op te kunnen. De onderdelenbeurs is daarom een prima gelegenheid om de 
spulletjes die nog ontbreken voor alle snode plannen bij elkaar te sprokkelen. 
Tot die tijd is er gelegenheid om de motoren na te kijken en lijstjes te maken 
van alles wat nodig zou kunnen zijn.

Niet iedereen beschikt over een verwarmd sleutelhok, dus het is te hopen 
dat we een beetje mooie nazomer krijgen en een niet te koude winter. De 
afgelopen winter was een beetje veel van het goede! Wat kou is niet zo erg, 
zolang je niet aan je ring- en steeksleutels vastvriest…

Zelf hoop ik eindelijk mijn bagagezijspan af te maken en heb ik mijn zinnen 
erop gezet zowel de Dnepr als de Chang als de Jupiter 3 in orde te krijgen. 
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Misschien wat hoog gegrepen, maar wie niet waagt, die niet wint! Door een 
vervelend zeurende schouderblessure ben ik al bijna het hele jaar niet aan 
sleutelen toegekomen, en het begint te jeuken! Gelukkig begint de behande-
ling eind september en dan hoop ik er snel vanaf te zijn.

Wie ik niet op de onderdelenbeurs tref wens ik een werkzame winter, en 
hoop ik volgend jaar op één van onze onvolprezen treffens een biertje mee 
te kunnen drinken.

Een warme groet van

Frans de Wit.
Voorzitter.
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Van de Redactie

Zo, ook het laatste treffen van 2010 zit er voorlopig weer op. Binnenkort 
kunnen we misschien nog wel gaan genieten van zandpadentreffens en sleu-
televenementen maar bij ons eigen clubje zitten de vaste weekeinden er nu 
een beetje op. 

Het was weer een verlichtende erva-
ring het najaarstreffen. Rob, Erwin en ik 
besloten om het zonnige zuiden te verla-
ten om het weekeinde door te brengen in 
het altijd gezellige Dedemsvaart. Jaren 
geleden ook al eens gedaan en toen 
was het prima bevallen. Vrijdagochtend 
op tijd afgesproken om te vertrekken. 
Olga aangeslingerd en hup weg met 
het spul. De eerste uren gaan al vrij snel 
soepel voorbij en met wat pontjes, mooie 
dijkweggetjes en viswaters aan de kant 
was het een genot om te rijden. Na een 
paar uurtjes hadden we in Beekbergen 
het zalige idee om een 12-uurtje te gaan 
genieten, het was al wel wat later maar 
ach. Prima gegeten en omdat het weer zo mooi bleef de motorbroek maar 
weer verruild voor een spijkerbroek voor de laatste etappe. 

Nou, bij Raalte begon de ellende en werden we overvallen door een pittig 
buitje voor het stof. Op de eerste de beste parkeerplaats zijn we toch maar 
even gestopt om al strippend (met helm op natuurlijk voor de herkenbaar-
heid) weer in de motorspullen te klauteren en de laatste 40 km te aanvaar-
den.

Net voor Dedemsvaart ontwaarden we door de regensluiers de schimmige 
contouren van een BMW en ja hoor Roeltje was ook weer gevonden. Samen 
de laatste kilometers uitgereden en toen waren we er dan eindelijk. Zo’n rus 
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zit prima hoor, daar niet van maar het blijft een rot eind rijden. Over de rest 
van het weekeinde zul je geinformeerd worden in deze Twin dus zal ik me 
beperken tot de terugreis. Op zondag werden we getrakteerd op onver-
valste nederlandse regen, buienradar liet zien dat er in ieder geval genoeg 
camoufl age tegen luchtfotografi e zou zijn op de terugreis dus uiteindelijk de 
spulletjes maar opgepakt en vertrokken. Zo tegen de wind in had Rob zijn 
gebakje er toch wat moeite mee om op gang te blijven dus met ca. 70-75 
km/uur zijn we teruggetufd naar het mooie Brabant. 

In hetzelfde restaurant nog maar even aangelegd om op te drogen (ijdele 
hoop) en wat te snacken en toen weer verder. Tien kilometer verder had 
Olga geen zin meer maar gelukkig was dat slechts een drankgebrek, iets 
waar de baas ook meestal mottig op reageert dus na een fl inke scheut verse 
benzine kon het spul weer verder. Naarmate we Brabant naderden werd 
het weer mooier (natuurlijk) en kon het echte genieten weer beginnen. Bij 
het pontje Brakel-Vuren werd het zelfs weer gewoon droog en konden we in 
een waterig zonnetje nog wat onzin over onze Russen delen met een bejaard 
Volvo-echtpaar in een te grote, nieuwe SUV. Na nog een korte onverwachte 
omleiding vanwege een wielerkoers kwam langeweg ca. 17:30 in zicht. Met 
een laatste vermoeide klap worstelde Olga zich de stoep op en kon het 
nagenieten beginnen. Zo, deze is weer binnen. Dit jaar alle treffens die ik 
geweest ben op de Rus geweest, mooie revanche na het BMW-debacle vorig 
jaar. 

Dat BMW-debacle gaat voor mij (Jos) nog eventjes door. Ik heb nog steeds 
de moed niet opgevat om het ‘groentje’ weer eens beet te pakken. Toch blijft 
het kriebelen. Zeker als je voor de zoveelste keer met je BMW op een tref-
fen komt aanzetten en voor de toertocht over zandpaden in een bak moet 
plaatsnemen. Het weekend na het zomertreffen hadden we een ‘bestuurs’-
treffen in Langeweg. Dit werd gecombineerd met de toerrit over zandpaden 
in Noord-Brabant. Het was erg goed weer en het was ook erg droog dus de 
meesten van ons zaten binnen no-time onder een dikke laag stof. Halverwege 
de rit hadden we een stop in Baarle-Nassau alwaar we ons tegoed deden 
aan een heerlijke lunch. Op de terugweg deden we het Galderse meer aan 
waar we een ijsje namen. Bij terugkomst in Langeweg stond er een heerlijke 
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BBQ klaar. Na de BBQ 
werd er ‘vergaderd’ en 
gebrainstormd over de 
toekomst van de club 
en werden er afspra-
ken gemaakt voor het 
nieuwe jaar. 
Dan kwam mij vandaag 
ter ore dat ik door 
Iwan voor de Tien van 
de Twin ben gevraagd, 
om een vraag te 
beantwoorden waar-
van ik het antwoord 
waarschijnlijk schuldig 
moet blijven. Ik ga mijn 
best doen!

Dit jaar ben je al een paar keer getrakteerd op leuke UDCN kadootjes als 
het goed is. Voor de treffengangers om precies te zijn al vier keer. De rest 
van de leden is nu weer aan de beurt. Deze twin vind je als klein presentje 
en bewijs van onze eeuwige dank voor je lidmaatschap nog een kleinood om 
je sleutels (of oordopjes) te bewaren. veel plezier ermee. In deze Twin vind 
je verder nog veel leuke stukjes van de voorgaande treffens (laat het een 
stimulans zijn om volgend jaar ook eens te komen) en sleuteltips en tricks van 
de meesters. Blijkbaar hebben de treffens in ieder geval op een aantal men-
sen indruk gemaakt gezien de overvloedige bijdragen in deze Twin. Verder 
zijn er natuurlijk nog de aankondigingen voor de onderdelenbeurs en andere 
activiteiten.

Rest ons verder niets dan jullie veel plezier te wensen met deze Twin en tot 
de volgende keer,

    Benno & Jos
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Ons zomertreffen in Helvoirt
door: Paul Weekers

De voorpret…

Het begon eigenlijk onderweg in de auto in de auto bij mijn zwager naar de 
onderdelenbeurs te Kesteren. Daar vroeg Ed me (niet ten huwelijk, nee) of ik 
het leuk vond om het zomertreffen van onze club mee te organiseren.
Na daar een beetje vaag “Ja” op geantwoord te hebben begon het in de 
periode daarna wel te borrelen.

In december 2009, Bruintje zat in de lappenmand met een gebroken drijf-
stang als gevolg van een vastloper en ik zelf met een gebroken schouderblad 
als gevolg van een schuivertje, werden de plannen wat concreter.
Diverse taken werden verdeeld en we konden aan de gang. Protocollen 
werden gelezen, kampeerplekken werden “gegoogled” en diverse mogelijk-
heden voor tourritten werden onderzocht.

Dit voorjaar, Bruintje was op een haar na gerevalideerd, werden de laatste 
dingen defi nitief gemaakt, dixies besteld, barbecue geregeld en het kam-
peerterrein vastgelegd (supergoeie plek Ed!), ook stond er een museumbe-
zoekje op het programma.

Daarna konden Ed en ik de tourrit gaan uitzetten en narijden.
De eerste avond dat we dat deden liet Ed me het kampeerterrein zien, en ik 
stond HELEMAAL perplex! Geen elektriciteit en verder alleen koud stromend 
water uit een tuinslang, WEL een enorme vuurplaats. En ook niet geheel onbe-
langrijk; GEEN buren, pottenkijkers of andere potentiële dompers op de op 
stapel staande feestvreugde.

Dit zou een kampeerfeestje worden dat net zo primitief zou worden als onze 
Russische motoren zelf. Een feestje van bos, bier en benzinedamp, al dan niet 
2 takt………..zucht……..Ik had er toen al heel veel zin in!
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Dat een tourrit uitzetten veel voeten in al dan niet verharde aarde heeft, 
weten de meesten wel, maar uiteindelijk hadden we toch een route gevonden 
zonder al teveel stoplichten en te snelle wegen. Ook had Ed op eigen houtje 
een stukje off-the-road gevonden in de buurt van het kampeerterrein, een 
stukje wat hem na een ontmoeting met een niet zo vrolijke boswachter bijna 
op een boete van 175 euro kwam te staan……….

Het feest kon beginnen, Ed en ik waren er in ieder geval klaar voor! 
Bruintje helaas nog niet, die zat wel in elkaar, maar hoestte en proestte 
zoveel dat haar de draadeinden van haar cilinderkoppen er dol van wer-
den…het leek me beter haar nog even op de IC van huize Weekers te laten.

Het weekeinde…

Het weekeinde begon voor mij op vrijdagmiddag al. 
Zoals ik vorig jaar met Bruintje naar een Moto Guzzi treffen ging, was ik 
wegens haar nog immer durende revalidatie genoodzaakt de “Ugly Mod-
derFokker” (een Guzzi uit ’80) te bepakken en richting Helvoirt te sturen.
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Daar aangekomen trof ik Ed druk doende met de mannen die de dixies 
komen brengen. Mannen die er overigens een kunst van maken om met een 
vrachtwagen met aanhanger op een erg smalle onverharde weg achteruit de 
bocht uit te draaien.

Toen de logistieke zaken eenmaal geregeld waren en er al redelijk wat club-
genoten hun tentje hadden opgebouwd, konden we verder met de serieuzere 
zaken van het zomertreffen……..de avond-off-the-road-rit…
Daar mijn Italiaanse schone (de Ugly ModderF…) haar tere teennagels niet 
op onverharde weg wilde breken was ik genoodzaakt om bij Ed in de bak te 
stappen. Voor iemand die gewend is zelf het stuur ter hand te nemen dood 
en dood eng…..Bijkomend voordeel: ik kon foto’s maken!

Gelukkig was Ed de “Road Captain” en reed voorop, een ieder die achter 
ons reed beet letterlijk in het stof, en niet te zuinig! Diegene die het meeste 
stof beet, was onze rijdende vaponastrip Huub van der Juup wiens vette 
2-takt dampen in de backdraft het stof deden verkleven met zijn Jupiter 
combi… Toen werd het tijd voor een biertje en een kampvuur.
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De jeugd had al hout gesprokkeld en in No time was er een goede fi k bran-
dende. Stoelen werden aangeschoven, fl essen spiritualiën opengetrokken 
en de sterkste verhalen gingen van mond tot mond…Ter verhoging van de 
feestvreugde dacht een of ander onverlaat ook nog dattie een stukje gitaar 
moest spelen, of dat nu zo een succes was laat ik even in het midden. Naar-
mate de avond vorderde en de nacht viel kroop men steeds dichter op het 
vuur. De gesprekken werden gefl uisterd en vielen uiteindelijk in slaap…de 
nacht viel als een warme deken over ons heen.

De zaterdagochtend was er een vol bedrijvigheid: nieuwe gasten kwamen 
aan, motoren werden ter plekke voorzien van nieuwe ontstekingen, oliën, 
cardanassen en wat meer diens zij.. De geur van gebakken eieren en spek, 
koffi e en brandstof trok door het kampement. De dag was begonnen!
Na een tankronde kon de karavaan beginnen aan de toerrit. Ik zat als 
“Wegkapitein” in de bak van Eugène die behoorlijk aan het gas hengelde 
(en hij hield zich nog in heb ik me later horen vertellen).

Ik had even moeite om in daglicht aansluiting te vinden op de route die Ed 
en ik veelal in de avondschemer uitgezet hadden, maar toen we eenmaal 
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goed en wel onderweg waren liep het ook als een trein. De route voerde van 
Helvoirt over Berkel Enschot, richting Oirschot over de fi jnste weggetjes die 
Brabant rijk is. Zij die erbij waren kunnen er over meepraten, voor de rest 
is het een gemiste kans. Met woorden beschrijven kan ik helaas niet, je had 
erbij moeten zijn! Al met al waren we op een drupje regen na redelijk droog 
aangekomen in Oirschot waar we geluncht hebben.

Na de lunch zijn we op museumbezoek geweest op legerplaats Oirschot 
alwaar de Prinses Irene Brigade haar thuishonk heeft. Deze brigade is ont-
staan toen de gevluchte Nederlandse troepen in de tweede wereldoorlog in 
Engeland hergroepeerden. Zij hebben ook deelgenomen aan de invasie en 
zijn later wereldwijd en tot op heden ten dage ingezet. De laatste etappe 
van de toertocht voerde door de bossen en landerijen tussen Oirschot en 
Boxtel, daar moest nog ergens een mysterieus tunneltje liggen, wat we uitein-
delijk nooit meer gevonden hebben. 
In Boxtel hebben we gefoerageerd en zijn we weer teruggereden naar ons 
kampement.

Tijd voor de Barbeknoei! Serieus Vlees Verbranden!
Na het eten zag de zaterdagavond er eigenlijk ongeveer hetzelfde uit als de 
vrijdagavond, ware het niet dat er veel mensen wat eerder naar bed gingen 
en sommigen onder ons aanzienlijk later. 
Gespreksstof varieerde van onderhoud aan de motor tot relatiebeheer en 
opvoeding van de kinderen, van stoere reisverhalen tot lullige ongelukjes. 
Waar de fl essen spiritualiën ondieper werden, werden de gesprekken steeds 
diepzinniger. 

Ondergetekende heeft zelf in redeljik beschonken toestand nog samen met 
een ander clublid (die om privacyredenen graag anoniem wil blijven) diep 
in de nacht het laatste restje kampvuur uitgepist……hiermee was het feest 
offi cieel afgelopen.
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The aftermath

Nog voor het fl uiten van de vogeltjes waren sommigen onder ons reeds aan 
het opbreken, anderen, waaronder ik waren nog aan het vechten met het 
reeds door het tentdoek schijnende zonlicht. Na een rondje handenschudden 
en afscheid nemen moest ik helaas wegens familiare verplichtingen de Guzzi 
reeds vroeg aantrappen en huiswaarts keren. 

Als redelijk vers clublid (pas anderhalf jaar) heb ik in dit weekeinde veel 
nieuwe gezichten gezien en interessante mensen leren kennen. Ik vond het 
organiseren van dit weekeinde dus ook zeer de moeite waard. 
Misschien is er iets voor te zeggen om nieuwe leden bij wijze van ontgroening 
een dergelijk feestje te laten organiseren……..

Met vriendelijke groet, 

Paul Weekers, a.k.a.PaulthePig
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Agenda 2010/2011

31 oktober 2010

Op deze zondag de Tweede Onderdelen-
beurs 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. 

26 tot en met 28 november 2010

Zandpadentreffen te Wateren, zie achter in de Twin voor de eerste prille 
informatie hierover. 

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. 

14 tot en met 16 januari 2011

Wintertreffen in Jalhay
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Tech Tips, Ural - Diabolical Ignition Module Diodes
 (red: reprint uit een amerikaans blad. Helaas in het Engels maar de bedoeling is 
denk ik wel duidelijk)
 
This problem is expe-
rienced in the type 1 
ignition systems. They 
are the type which have 
the ignition module 
mounted under the 
rider’s seat. It’s a small 
aluminum & plastic 
rectangular box with 
cooling fi ns on the top. 
If you have noticed 
that your bike has been 
idling fi ne and running 
at high speed nicely, but 
coughs & sputters when pulling away from a stoplight, your ignition module 
may have the diode problem. Most people think that the problem is caused 
by the carbs and spend their time cleaning, tuning and synchronizing the 
carbs only to have the problem persist. When all else fails try replacing the 
ignition module diodes. 

Step 1  Remove the ignition module from under the rider’s seat. (see photo)
Step 2  Open the box.
Step 3  Locate the diodes. (see photo) 
Step 4  Unsolder the diodes and replace them with either 1N4005 diodes or
 Radio Shack p/n 276-1114 (see photo)
Step 5  When you replace the old diodes with the new ones make sure that 
 the lines on the diodes are facing the same direction as the old 
 ones were! (see photo)
Step 6  After the new parts are soldered onto the board reassemble the 
 module & enjoy the smooth ride!
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p/n 276-1114
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Treffen op ’t zomertreffen
Dát treft…

Plaats: Helvoirt
Datum: 18, 19 en 20 juni

Weet je wat het is met die treffenverslagen? Eigenlijk is het concept natuurlijk 
altijd hetzelfde, omdat het programma hetzelfde is. Ik kan me daarom voor-
stellen dat het niet altijd spectaculair is om al die verslagen te lezen, vooral 
als je er niet bij geweest bent. 

Voor iemand die zo’n verslag schrijft, is het ook eigenlijk niet te doen om zo’n 
treffen goed te kunnen verslaan, want HOE omschrijf je de sfeer van ronken-
de motoren, kleine tentjes, het eeuwige, maar vreselijk gezellige geklets, de 
gemiddelde treffenhumor, de treffengeuren die liggen tussen allerlei motor-
luchten (van olie, uitlaat en rookgassen), kampvuur, gebakken eieren, koffi e, 
vis, BBQ en weet-ik-veel waar de rest vandaan komt! Kortom: onmogelijk!!! 

Je kunt derhalve veel beter gewoon komen, dan was je er niet alleen gewoon 
bij, maar dan heb je ook een veel beter beeld. Ik was Roel dan ook weer 
dankbaar dat hij me 
weer voor dit ver-
slagkarretje gespan-
nen had (en niet eens 
subtiel), maar ja, 
belofte maakt schuld 
en bovendien: Kán het 
natuurlijk zo zijn dat 
je verhinderd was, dat 
een ziekte je geveld 
had (arme Eef (en ook 
Marion)! We hebben 
jullie gemist!) of dat je 
echt met geen moge-
lijkheid kon komen, ter-
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wijl je wel echt wilde… In dat geval zul je het wel met zo’n verslagje moeten 
doen, heb je toch nog enig idee…

Vandaar dan toch maar weer dit schrijven, MAAR… ik zal niet uitweiden 
over het gewone programma (aankomst, avondrit, kletsen, opstaan, toertocht, 
BBQ, kletsen/kampvuur, vertrek), maar me beperken tot de bijzonderheden!
Dit jaar werd het zomertreffen uitstekend georganiseerd door Edwin en 
Paul, alias Edje en Paul the Pig (maar ik heb geen varken gezien. Wel stukjes 
ervan, maar die gingen op de BBQ en hadden volgens mij niets met Paul zelf 
te maken).  

Er waren op dit treffen 3 opvallende bijzonderheden.

1. De locatie

Wat hebben de mannen een prachtige stek gevonden!! We mochten ons tent-
je opzetten in een stukje bos dat zijn weerga niet kent ! Geweldig! Het was 
een tijdje geleden (voor mij althans) dat we echt ín het bos hebben gestaan, 
maar dit was een gouden locatie zeg! Had natuurlijk ook wel wat nadelen 
(Ties moest een fl ink uit de kluiten gewassen zijtak omhoog takelen om met 
zijn bescheiden campertje überhaupt het bos in te kunnen rijden, maar dan 
komt de praktische kant van de sleutelaars direct boven en wordt alles snel 
en effi ciënt opgelost), maar als je dan eenmaal alle dennenappels onder je 
grondzeiltje vandaan had, lag je toch als een God in Frankrijk (helemaal als 
je Jacks tip had opgevolgd: twee Fleece-dekentjes aan elkaar naaien!!! Jaja, 
een Rusrijder heeft niet alleen motortips!!). 
Zo lekker wakker worden ook: heerlijke boslucht, gelardeerd met gebakken 
eieren/koffi elucht, gefl uit van vogeltjes en een gesprek tussen onze held Derk 
en Roel over ringleidingen. (Even over Derk… die had pech, maar gelukkig 
werd dat weer opgelost en deed zijn prachtige bolide het weer uitstekend. 
Alleen jammer dat Irene er niet in zat).  Ik heb het hele weekend zitten genie-
ten van de omgeving! Supertof!
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2. Huup van der Juup

Onze eigen tweetaktrijder was helemaal los dit 
weekend. Het was duidelijk dat er een last van 
zijn ex-voorzitterschouders gevallen was, want 
hij had niet alleen een duidelijke tweetaktlobby 
op het forum opgezet, maar hij had zich ook nog 
eens verdiept in de medetoertochtrijders. Vlak 
vóór de toertocht kwam hij namelijk met een 
gasmasker op aanzetten, dit tot groot vermaak 
van alle treffenbezoekers, want hij zag eruit 
alsof hij zich had vergist in het Elefantentreffen. 
Geniaal! 

Niemand hoefde nog te zeuren over de ietwat 
rokerige manier van rijden van zijn Jupiter, want 
als je achter hem reed, kon je gewoon gebruik 
maken van dit beproefde gas-ontlucht-systeem!
(Niemand heeft meer gezeurd ook, volgens mij. Hij had iedereen totaal ver-
rast of…vergast, ik weet niet meer precies)

3. Aanvoer van kampvuurhout

We mochten ons gelukkig prijzen met de kampvuurlocatie, die, zoals het in 
een bos betaamt, er erg idyllisch uitzag. Er was alleen wat gebrek aan hout, 
iets wat wij niet gewend zijn, want op een gemiddeld treffen liggen er altijd 
grote hoeveelheden fi kbaar materiaal, al mag Joost weten waar dat altijd 
vandaan komt (en ik weet niet of er een Joost mee was, anders ga ik ‘t ‘m 
beslist eens vragen). 

Onze treffencoördinator mocht dat echter niet deren. Hij trommelde zijn 
familie op om het naastliggende bos te plunderen en kwam spectaculair het 
terrein op crossen met zijn BMW-span en erachter een stuk of wat  14 meter 
lange kampvuurbomen. Dat ging nog allemaal goed, totdat hij een rigoreuze 
bocht wilde nemen, wat  toch ietwat bemoeilijkt wordt als je lange bomen 
achter je span hebt hangen, omdat er nu eenmaal ook staande bomen in een 
bos aanwezig zijn. En die lopen niet weg. 
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Gelukkig kwam alles met broederlijke hulp van Benno weer goed en kon 
er uitbundig gefi kt worden. En gedronken… En gekletst… Ondanks de wat 
koude temperatuur hebben we ons errug goed vermaakt en de hoeveelheid 
neerslag die werd voorspeld, heeft ons bij lange na niet bereikt! Je krijgt 
weer wat je verdient!

Ik heb ook nog van alles opgestoken over Aprilla-rijders, maar daarover mis-
schien een andere keer…(speciaal voor Henk).

Rest mij nog de organisatoren te bedanken voor weer een onvergetelijk 
treffen, voor een prachtige toertocht en kazernebezoek en vooral voor het 
vinden van die prachtige locatie (dus Floris… jij vooral bedankt!)

We hebben het wéér getroffen!

Karin de Zwart
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Verbranding, tijdige en voortijdige
Door: Gerrit Busweiler

 Vooraf een opmerking: Dit gaat niet over de soms moeilijk te onderdruk-
ken neiging om je geliefde Russische vervoermiddel in de fi k te steken als 
het kreng je weer eens laat staan. Het gaat erom te voorkomen dat je 
motor vroegtijdig de geest geeft. Want als de (inwendige) verbranding in 
de cilinders, want daar gaat het hier over, niet goed verloopt, kunnen er 
ernstige problemen ontstaan. Zowel de druk als de temperatuur kunnen te 
hoog worden, waardoor belangrijke onderdelen onherstelbaar beschadigd 
worden. Meestal horen of voelen we wel dat er iets niet goed gaat binnen in 
de motor. Maar wat zou er dan aan de hand kunnen zijn?

Welke geluiden zijn  noodsignalen?

Eigenlijk zijn alle geluiden die hard en ‘knikkerachtig’ klinken, verdacht. Dit 
verschijnsel wordt pingelen genoemd; het lijkt er dan ook inderdaad op of 
er iets ping-ping-ping zegt. Je kunt het bij een Lelijke Eend soms goed horen 
als er bij een stoplicht fl ink wordt opgetrokken. Tweetaktmotoren maken dit 
nare geluid eerder dan viertaktmotoren, grote motoren eerder dan kleine en 
vuile motoren eerder dan schone. Soms is dit pingelen nog beter te voelen 
dan te horen, het is dan meer een trilling, een soort gebrom soms dat bij hoge 
toerentallen en hoge belasting  optreedt en niet goed gehoord omdat het 
verloren gaat in de overige herrie die een Rus nu eenmaal nogal maakt. Het 
is echter een noodsignaal dat waarschuwt voor brokken: zuigerbrokken wel 
te verstaan.

Het verbrandingsverloop 

We zullen ons even met de verbranding moeten bezig houden, willen we 
begrijpen wat er aan de hand is binnen in de motor. Ofschoon de hele ver-
branding gebeurt in een paar duizendste van seconden, schrijf ik er hier over 
alsof het minuten duurt; het samengeperste (gecomprimeerde) lucht-benzine-
mengsel wordt door een vonk van de bougie ontstoken en begint te branden. 
Het gas wordt steeds heter waardoor de druk oploopt. Vanaf de vonk van 
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de bougie gaat de verbranding geleidelijk steeds verder de verbrandings-
kamer in, terwijl de zuiger eerst nog omhoog beweegt, dan tot stilstand komt, 
om vervolgens door de verbrandingsdruk steeds sneller omlaag te gaan. 
Dat ‘geleidelijk’ verder gaan gebeurt in het echt met heel hoge snelheden, 
orkaankracht en hoger. Dat moet ook wel, anders is de verbranding niet 
klaar voordat de uitlaat wordt vrijgegeven en dat is puur verlies. 

Detoneren

Hoe meer mengsel er in de motor zit -gas 
open - en hoe meer we het samenpersen en 
hoe vroeger we het ontsteken, des te wilder 
gaat het binnen in de motor toe. Zo wild 
soms dat er een wolkje mengsel geheel op 
eigen houtje onverwachts besluit te gaan 
verbranden. 

En dat horen wij dan ‘pingelen’. Kennelijk 
zijn dan de temperatuur en de druk zo hoog opgelopen dat dat wolkje uit 
zichzelf, spontaan, ging ontbranden, waarbij heel hoge drukpieken ontstaan.  
Iemand legde het eens als volgt uit: ‘Als we het omlaag duwen van de zuiger 
door de verbrande gassen vergelijken met het rustig openduwen van een 
deur, dan is die spontane verbranding te vergelijken met het slaan met de 
vuist op die deur. Alles trilt ervan, iedereen schrikt van het lawaai, terwijl de 
deur nauwelijks beweegt’. 

High speed knock

Dit spontane verbranden heet eigenlijk detoneren. Gebeurt het bij lage 
toerentallen, dan noemen we het pingelen, gebeurt het bij hoge toerental-
len dan heet het  'high speed knock' oftewel 'kloppen bij hoge snelheid'. Hoe 
meer gas er spontaan ontbrandt, hoe harder de dreun op de deur ofwel hoe 
hoger de drukpiek. Bij het optrekken vanaf lage toerentallen zijn de drukken 
in de verbrandingskamer nog niet zo hoog, zodat het pingelen bijna nooit 
kwaad kan. Bij hoge toerentallen is dat anders en het duurt niet lang of er 
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ontstaan problemen: de koppakking vliegt eruit, de boven-
ste zuigerveer breekt, de dam tussen de eerste en tweede 
zuigerveer breekt, of de zuigerkop wordt stukgehamerd 
boven de bovenste zuigerveer. Natuurlijk kunnen er com-
binaties optreden van genoemde narigheden. Al deze 
dingen hebben een ding gemeen: ze hebben een mecha-
nische oorsprong, waarbij onderzoek heeft aangetoond 
dat de materiaaldeeltjes uit het oppervlak getrokken zijn, 
waarschijnlijk door schokgolven. Deze stukjes komen vaak 
bovenop de bovenste zuigerveer terecht en geven aanlei-
ding tot vreetplekken.

Hoe kunnen we deze schade vermijden?

In de eerste plaats de juiste benzine kiezen, dus geen normaal tanken als er 
super wordt voorgeschreven. Een te hoog octaangetal kan geen kwaad, een 
te laag wel.

In de tweede plaats moet je de voorontsteking (laten) afstellen op de minste 
voorontsteking die door de fabriek wordt opgegeven. Vaak staan er twee 
streepjes waartussen de ontsteking mag staan, kies de minst vroege!
Zorg er ook voor datr er niet te lang achter elkaar volgas wordt gereden. 
De motor moet iets over hebben, dat er gas bij kan worden gegeven. Vooral 
het langdurig blazen op de snelweg kost menige zuiger. Luister ook naar het 
mooi rond lopen van de motor. Wanneer na 10 minuten of zo de voetsteunen 
beginnen te trillen, kun je beter je snelheid verlagen. Ook de loodvrije ben-
zine is hierop van invloed. Er zijn nu eenmaal motoren die hier gevoelig voor 
zijn. Loodvervanger kan dan uitkomst bieden, hoewel ik dit zelf nooit gebruik. 
Gewoon RUStig aan is het beste advies. Wanneer de motor 
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langdurig hoog wordt belast, zorg er dan  
dus voor dat de ontsteking aan de vei-
lige kant staat afgesteld. Ga hierbij niet 
klakkeloos af op de merktekens op het 
vliegwiel, die zitten er nog wel eens fors 
naast. Er staan er twee op, het bovenste 
dode punt en het voorontstekingspunt. Eerst 
controleren hiervan is zeker aan te raden. 
Weet je het niet zeker, vraag dan een 
ervaren collega of laat het door een des-
kundige even goed doen. In een volgend 
artikel zullen we hier nog eens uitvoerig op 
terugkomen. Nu terug naar het onderwerp: de verbranding. 

Voortijdige ontsteking

Het andere noodsignaal komt bijna altijd vlak voor het te laat is: de motor 
gaat duidelijk inhouden. Reageren we dan niet onmiddellijk dan loopt de 
motor vast of er valt een gat in de zuigerbodem. Wat is hier aan te doen? 
Om de een of andere reden, waarover we het straks nog zullen hebben, is er 
iets in de verbrandingskamer zo heet geworden dat het benzine-luchtmengsel 
daardoor wordt aangestoken nog voor de bougie vonkt. Daardoor heet dit 
verschijnsel 'pre-ignition' of wel voortijdige ontsteking. Is dat erg? Ja, want 
daardoor loopt de temperatuur veel hoger op dan wanneer de bougie het 
mengsel had aangestoken. Ook de druk stijgt te snel en het kost de zuiger 
moeite om naar boven te komen, hetgeen we merken als inhouden.

Uiteraard zijn de eencilinderrijders onmiddellijk onmiddellijk gewaarschuwd. 
Bij een meercilinder treedt de voortijdige ontsteking slechts in een van de 
cilinders op en helpen de overige deze 'om zeep'. Zoals gezegd, er wordt 
iets te heet en als dat te ver gaat dan smelt het zuigermateriaal. Dat zal 
recht onder de bougie zijn als die de oorzaak is, of bij het slot van de boven-
ste zuigerveer omdat daar de warmte niet weg kan. (daar geen contact met 
de cilinderwand). 
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Je ziet dan een gat en gesmolten materiaal achter de zuigerveren. Vrijwel 
altijd wil de zuiger vastlopen, want de temperatuur loopt te hoog op. Soms 
ontstaat het gat eerder dan de volledige vastloper, soms tegelijkertijd. De 
schade is in alle gevallen aanzienlijk.

Wat zijn de oorzaken van voortijdige ontsteking?

We kunnen ook vragen: 'wat kan er nu zo gaan gloeien in de verbrandings-
kamer dat het benzine-luchtmengsel vanzelf gaat ontsteken?' bij tweetakt– en 
bij viertakt motoren is de bougie al gauw de verdachte. Het is inderdaad 
waar dat daar  vaak de oorzaak ligt, niet omdat de bougie zelf niet goed 
is, maar omdat er een verkeerd — te warm — type gebruikt is. Het kan ook 
zijn dat de motor niet geheel standaard is. Als er aan in– of uitlaatsysteem 

    beschadigd door zelfontbranding  oververhitting

gedokterd is, kan de bougietemperatuur hoog oplopen. Een vervuild benzi-
netoevoersysteem of een te kleine sproeier zorgen ook voor hogere tempe-
raturen dan gewoonlijk en dan zijn er problemen te verwachten. Een andere 
oorzaak voor een 'hot spot' (hete plek) zit in de koolafzetting. Als we een 
fl ink aantal uurtjes rustig getoerd hebben, zal de verbrandingskamer met 
een vrij dikke laag kool bedekt zijn. Die koollaag bestaat ui smeerolie en 
benzineproducten, die door de lage temperaturen niet volledig verbrand 
zijn. Gaan we dan de snelweg op en belasten we de motor te snel, dan gaan 
deze kooldeeltjes gloeien en voordat alles netjes is schoongebrand, begint 
het verse mengsel vanzelf te branden, aangestoken door de gloeiende 
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kooldeeltjes. Een derde oorzaak voor pre-ignition kan de uitlaatklep zijn. Als 
de klepspeling te krap is, zal het materiaal te heet worden en we weten wat 
er dan gebeuren kan.

Hoe kunnen we voortijdige ontsteking voorkomen?

Allereerst er voor zorgen dat de juiste bougie gemonteerd is. Op de tweede 
plaats een motor nooit plotseling hoog belasten na een poos boemelen. 
Eigenlijk weten we dat wel, want meestal neemt de motor dan niet echt lekker 
op als we het gas open draaien. Hij hikt, slaats over, of hoe je het ook noe-
men wil. Als we met de nodige voorzichtigheid te werk gaan en op dit waar-
schuwingssignaal letten, is er niets aan de hand. De gloeiende uitlaatklep kan 
voorkomen worden met tijdig onderhoud. Voorkomen is beter dan blussen!

Rij RUStig!!

   Gerrit B.
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Onderdelenbeurs 2 31 oktober 
2010 

De tweede onderdelenbeurs voor 2010 is ook 
weer bekend. 

Zoals ieder jaar gaan we weer op de gebrui-
kelijke 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 afbouw 
van het jaar, tijd om onderdelen op voorraad te nemen voor de lange 
winteravonden. 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:  Onderdelenbeurs UDCN
Plaats:  Industrieweg 4 te Kesteren
Datum:  zondag 31 oktober 2010
Tijd:  11.00 uur tot 15.00 uur 
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In Memoriam Maurits Prins

Beste mensen.

Geschokt zijn wij door het tele-
foontje van zijn vrouw Anneke, dat 
Maurits op 22 februari 2010 zeer 
onverwachts is overleden. Helaas 
bereikte het nieuws ons pas na het 
verschijnen van de vorige Twin, 
daarom besteden we er nu pas 
aandacht aan.

Hij was sinds 2001 lid van onze 
club en velen van jullie zullen hem 
op treffens en tijdens de onderde-
lenbeurzen hebben ontmoet. 

Op zijn overlijdenskaart staat "En 
als ik dood ben, treur dan niet, ik 
ben niet dood moet je weten. Het 
is slechts mijn lichaam dat ik verliet, echt dood ben ik pas als jij mij 
bent vergeten". 

Maurits werd slechts 61 jaar en beleefde tot het laatst veel plezier 
aan het rijden op zijn Rus en las altijd met veel belangstelling onze 
clubbladen. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle kracht toe die 
nodig is om dit voor hen zo zware verlies te dragen.

Het bestuur
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Zomer treffen Helvoirt

Vrijdag 18 juni

Eerst kwamen we aan.
We gingen de tenten opzetten.
Daarna eten en toen met z’n allen een kampvuur maken en er bij zitten.

Zaterdag 19 juni

Toen iedereen wakker was en ontbeten had gingen we om 11 uur met alle 
motors rijden. We reden tot 1 uur toen gingen we ergens lunchen, om 2 uur 
reden we weer weg. Zo’n 20 min. later stopten we bij een militair museum, 
daar gingen we even een half uurtje rond kijken.
Daarna reden weer terug naar het kamp, toen we daar aankwamen gin-
gen we de barbecue  klaarzetten. Iedereen had zijn eigen vlees gekocht en 
iedereen kon dat barbecueën.
Wij waren ondertussen met z’n vieren wat verder het bos in gegaan met  de 
motor en hebben daar eerst 3 dode bomen mee gesleept en toen nog 2, en 
die op het kampvuur gelegd.
Daarna weer naar bed.

Zondag 20 juni

Vandaag hebben 
we niet veel meer 
gedaan.

We zijn opgestaan 
en iedereen is weer 
naar huis gegaan.

Lara 
de Glopper
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De tien van de Twin
Tien vragen… 
Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam:    Iwan Wilms
Leeftijd:   45
Gezinssamenstelling:  getrouwd met Karin, een zoon
   (Rowan, 16 jaar) en dochter
   (Dana, 13 jaar)
Beroep:   Rechercheur Politie 
   Kennemerland
Motorpark:    Zundapp KS750, Hercules 125 BW, Hercules Supra 
   4GP, Condor A350 en een Solex(je)
Lid van de UDCN sinds:  ongeveer 1998

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

Na een hele batterij Japanners was ik de trotse bezitter van een Moto Guzzi 
Le Mans 1 geworden. Deze motor zou ik nooit meer weg doen. Nu zeg ik dat 
van elke motor, daar niet van, maar ik was daar toch op zeker van overtuigd. 
Totdat ik, als vader 
van destijds een 
zoon van bijna drie, 
dat alleen rijden zat 
begon te worden.
Als puber van een 
jaar of 16 had ik al 
een oogje op de Dne-
pr MT16. Zodoende 
dacht ik het wordt tijd 
voor een Dnepr, die 
ik dan ook rap tegen 
het lijf liep.
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Vierpunts gordel erin en de zoon mocht meegenieten, vooral als het sneeuw-
de waarbij hij mij altijd aankeek met tranen in zijn ogen van de kou. Vaders 
moest er duidelijk aan wennen dat niet iedereen wild word bij het zien van 
sneeuw in combinatie met drie wielen. Inmiddels is mijn zoon 16, en buiten 
dat de Dnepr vervangen is door een Zundapp KS 750 is niet veel veranderd. 
Afgelopen Watjestreffen zat mijn zoon tijdens de rit (met 4 graden onder 
nul) met vol enthousiasme met dunne zomerhandschoenen in de bak, er af te 
vriezen. Ik zag een blik die ik herkende.

Gelukkig zag Ruud ( als kersverse vader) die blik ook, en trok hij direct zijn 
warme handschoenen uit en gaf deze aan mijn zoon.

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

Met de Zundapp door het Engelse 
landschap rijden. Of dat nu het 
Lake district is, of het zuiden, ik 
ben er helemaal verslingerd aan.

Waar ik ook elke keer weer van 
op hol sla is met de Zundapp hel-
ling op denderen of door de bag-
ger ploeteren. Het verstand komt 
daar altijd achteraan gehobbeld.

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Elk ogenblik dat ik dacht tijdens het restaureren van mijn Zundapp “nu is 
hij bijna klaar”, om vervolgens met een harde dreun weer in de realiteit te 
belanden.

Dit emotionele proces heeft zich te veel voltrokken tijdens de restauratie.
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4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, 

 Chiang Jang o.i.d.?    

Ik heb me altijd verbaast over de manieren waarop een Dnepr kan sneuvelen 
in de strijd, dit geheel in strijd met alle natuurwetten. Zo heb ik mee mogen 
maken dat de bouten van het differentiel braken waarop de hele zijspan 
aandrijving los kwam van de motor, de spindel die het zijspanframe beves-
tigd aan het frame ging er van door, waarop de bak begon te wijken van 
het frame, mijn drijfstang brak doormidden, maar omdat de schade al was 
aangericht gewoon doorgereden op een cilinder, kleppen die niet meer te 
stellen waren omdat de veren gebroken waren.
En toch…….. gewoon door blijven rijden. Daar kan mijn pet niet bij.

5. Heb je nog andere hobby’s?

Op nummer een staat natuur-
lijk alles wat met het prutsen 
aan motoren en brommers te 
maken heeft. Het hele tweede 
wereldoorlog gebeuren 
interesseert mij nogal, dan zal 
niet snel verbazen gezien mijn 
motor keuze. De 21e juli ver-
trek ik voor de tweede keer 
met de Zundapp naar Kent 
alwaar de War Peace Show 
word georganiseerd.
De bijgevoegde foto is daar 
gemaakt. Sporten, zoals Jiu Jitsu, deed ik voorheen met vol enthousiasme, 
maar na een aantal blessures ben ik daar mee gestopt.

Je wordt ouder papa. Resultaat, een hangbuik(je). Nu probeer ik mezelf met 
wisselend succes aan te zetten tot andere sporten. Verder ben ik verslaafd 
aan het on-line spelen van Medall of Honour. Ik kruip dan in mijn alter ego 
“Siegfried.nl” alwaar ik gekleed in een Duitse kradmantel en voorzien van 
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een Sturmgewehr hele volkstammen over de kling jaag. Ach, ieder zijn afwij-
king, dit is de mijne.
  
6. Wat was het beste treffen ooit?

Het watjestreffen vind ik absoluut een topper. Dit treffen staat dan ook op 
het vaste programma. De zandpadrit van de MZ club wil ik ook niet meer 
missen. Mijn zwemspullen met snorkel liggen al klaar. Het treffen door Hans 
van Veller georganiseerd op Texel was ook van zeldzaam niveau. Laatstge-
noemde treffen werd ook door mijn gezin erg gewaardeerd. Als het helpt 
Hans van Veller te chanteren om hem aan te zetten dit wederom te organise-
ren, sla ik die kans niet af.

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

 waarom?

Dat tweetakt orgel van Huib. Het is een mooi slank motortje, en geen alle-
daagse verschijning. Ik heb altijd al een zwak gehad voor tweetakten, zolang 
je er maar niet achter rijd. Ik ben eens ongelofelijk misselijk geworden van 
een hele rit achter een militaire Maico 250. Dacht eerst dat het door de 
drank kwam, maar dat bleek toch niet het geval. 
Welke motor ik mis in het UDCN bestand (althans tot nu toe niet heb waarge-
nomen op een treffen) is de MB 750. Terwijl dit een prachtige motor is.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Koop geen Zundapp.

9. De ultieme vraag voor Iwan van Eef: Waarom rijd jij toch steeds  

 weer op die Duitse bende en niet meer op die Russische en of   

 Chinese troep?

Ach, misschien lijdt ik wel aan het Stockholm trauma (verwijzend naar vraag 
4). Maar alle gekheid op een stokje, zoals ik in vraag 5 al aangaf, ik heb bij 
mijn Dnepr van alles zien sneuvelen. Sommige zaken, zoals de remmerij en 
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de wielen, bevielen mij absoluut niet. Toch vond ik het karakter ideaal. Via 
een kennis, die in het bezit was (en is) van een Zundapp KS 750, kreeg ik een 
boek te leen over de Zundapp.

Ik bemerkte dat alle tekortkomingen van een Dnepr niet aanwezig waren bij 
de Zundapps. Goed er zit een heel andere prijskaart aan, maar voor mij was 
de keus toen snel gemaakt. Het berijden van een Zundapp is een heel aparte 
ervaring.
Zeker als je Russen gewend bent. Er zwabbert niets, het geheel ligt ondanks 
het waanzinnige gewicht van ongeveer 450 kg superstrak op de weg. En met 
de hydraulische remmen ( voor het eerst op een motor toegepast) staat het 
ook nog snel stil ook.
En nu gaat alles kapot (wat voor merknaam er ook op de tank staat), maar ik 
heb nog nooit meegemaakt dat een Zundapp de geest gaf.
Ik heb twee jaar geleden toch nog de overstap gemaakt naar een Chang 
Jiang. Dit omdat ik dacht dat een Chang mij net zoveel plezier zou geven als 
een Zundapp voor veel minder geld. Die heeft mij nooit laten staan, maar 
ik ben toch weer naar een Zundapp gegaan. Ik vond de Chang te gladjes 
lopen, ik miste het brute karakter van een Zundapp. Een Zundapp is gewoon-
weg een lompe traktor. Zo is het huilen van de bak, voor velen een nachtmer-
rie, voor mij een genot om naar te luisteren.          
De grijze die ik nu heb, in luftwaffe uitvoering, is een exemplaar uit 1942. De 
vorige, in afrika korps kleur, was uit 1943. Er moet nog wel het een en ander 
aan gesleuteld worden, maar ik kan er zonder problemen mee op pad.

10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

De vraag is voor Jos: Het regent……………….?

Hij kan daar wel antwoord op geven. Ik heb deze vraag zeker 30 keer uit 
de mond van Jos gehoord op het zandpadtreffen van de MZ club. Het leek 
wel een repeteer geweer.
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Vlietlanderit zaterdag 4 september j.l.

Zaterdag 4 september was het dan zo ver. Voor dag en dauw waren ze er 
al klaar voor; de bewoners van Woonlocatie Vlietlande. Klaar voor hun 20e 
motordag. De dag in het jaar wanneer de mensen met een beperking even 
kunnen genieten van een tochtje achterop de motor of in een zijspan.
De zon liet zich van haar beste kant zien. Het weer zorgde voor een extra 
feestelijk tintje aan deze speciale dag.

Rond een uur of negen meldden zich al de eerste motorrijders. Voor velen 
was het een gezellig weerzien van oude bekenden. Maar er werden ook al 
snel nieuwe vrienden gemaakt. Voor iedereen wachtte een warm onthaal met 
koffi e en appeltaart.

Rond 10.45 uur vertrok 
de stoet - onder de 
profesionele begelei-
ding van de politie en 
het motor begeleidings 
team (MBT)- in de 
richting van Den Haag. 
Onderweg toegejuigd en 
uitgezwaaid door vele 
belangstellenden reden 
ze door de bosrijke 
omgeving van Wasse-
naar naar Madurodam.

Na een heerlijke lunch werd een wandeling door het park gemaakt. Zo werd 
binnen 1,5 uur heel Nederland doorkruist. Eenieder keek vol bewondering 
naar de op schaal (1 op 25) nagemaakte gebouwen, voertuigen, mensen, 
dieren en planten.
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Om 14.00 uur was iedereen weer terug bij de motoren en vertrok het gezel-
schap voor het vervolg van de toertocht. Deze leidde door de kuststreek van 
Zuid-Holland. Zowel motorrijders als passagiers genoten volop van de mooie 
route. 

Om 15.30 uur was iedereen weer veilig terug in Voorschoten. De thuiskomst 
werd muzikaal omlijst door DJ Vincent. Terwijl iedereen onder het genot van 
een drankje nog even de belevenissen van de dag doornam, werd een heer-
lijk saladebufet geserveerd.

Tot besluit kregen alle deelnemers een T-shirt als blijvende herinnering aan 
deze zeer geslaagde 20e motordag.

Groetjes,

       Sandra
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Motocrypto RT nr. 80

Oplossing vorige opgave:

1. Middenstreep, 
2. Hectometerpaal, 
3. Inhalen, 
4. Overweg, 
5. Weghelft, 
6. Voorrang, 
7. Oranje, 
8. Kilometerheffi ng, 
9. Groen, 
10. Oom agent.

De goede inzenders waren: Peter en Siny Reuvers, Dolf Kok, Pieter Loohui-
zen, Rob Lebbink en Stef, Harry en Karin.

Nieuwe opgave:

1. Geestig tegen het verkeer in.                                 ..oo...j.e.
2. Dit plaatje komt je duur te staan.                             ..e..
3. Spaarkaart voor beginners.                                     .u..e..i..e.i..
4. Urologisch onderzoek.                                             ..aa..e..
5. Grondgebonden.                                                      .e..ei..a..
6. Hier onder gebukt gaan is handig.                           .a....a.e.
7. Voldoen je banden aan deze omschrijving?           ..o.ie.
8. Vier of twee hebben een diplomatieke aanpak.     .a..
9. Engelse tweeling.                                                     ..i.
10. Die kater moet nodig geholpen worden.              ...oeie.

De oplossing kan worden gemaild naar:

secretaris@udcn.nl
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Ook Boris heeft zijn blikken inmiddels naar het 
westen laten dwalen en experimenteert met wes-
terse ideeën over nieuwe gerechten. Hij heeft 
bedacht dat koken met drank ook in Rusland er wel 
ingaat.

Koken met lentebok (lichtelijk geïnterpreteerd uit de werken van Grolsch) 
Groenten die niet in water, maar in bier zijn gekookt smaken bijzonder en 
verassend. Dit gerecht dient als eenvoudig koud voorafje bij een lentediner 
of is een smakelijke snack bij een glas Lentebok.

Boodschappen

500 gr. in blokjes gesneden groenten (b.v. wortel, bleekselderij, koolrabi, 
aardappel, tuinbonen en zilveruien) 2 fl esjes lentebok, 25 gr. maïzena, 1 dl. 
azijn, zout, peper, peterselie en olie, 250 gr. gerookte ham in plakken gesne-
den en mayonaise. Serveer er vers boerenbrood bij.

Hamrolletjes met biergroenten

Breng alle groenten in bier aan de kook en kook ze beetgaar. Leng de maï-
zena aan met de azijn en bind hiermee het groentemengsel. Neem de pan 
van de hittebron. Breng de groenten op smaak met zout, peper, peterselie en 
wat olie en laat het afkoelen. Schep steeds wat groentesalade in een plakje 
ham en rol dit op. Leg de hamrolletjes op een schaal en garneer ze met een 
toefje mayonaise. Schep er wat groentesalade en takjes peterselie omheen.

Priejatnawa apjetieva!
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UDCN weekend te Dedemsvaart 
10, 11 en 12 september 2010 

Na een “kabouterfeest”  sukkelt de UDCN in een “winterslaap”

Na een lange periode van afwezigheid, door privé omstandigheden kreeg 
ik een beetje weer de kriebels. Wat was het geval: Er viel een uitnodiging op 
de deurmat van de UDCN, voor een weekend die zal worden gehouden in 
Dedemsvaart op camping de Woudbloem.
Samen met mijn vriendin Ina werd het plan gesmeed om hierna toe te gaan.

De datum kwam al rap dichterbij, oeps is er alweer een week voorbij, de tijd 
vliegt voorbij het loopt als zand door je vingers.
Hoe is het met de oude trouwe Dnepr ? Deze heeft lange tijd op de plaats 
rust gestaan. Wel zo verstandig geweest om de accu aan de druppellader 
te zetten. Om een einde te maken aan de vragen snel de garagedeur open 
trekken en de zaken even nalopen, accu aansluiten, oliepijl controleren.
Snel even een doek er over trekken en dan…… de benzinekraan open, 
fl otteren, de sleutel in het contact. Er kwam enig geroffel uit de uitlaatpijpen 
en jawel met een 
brede glimlach 
van oor tot oor 
hoorde ik tot 
groot genoegen 
dat het torre-
tje er ook zin in 
kreeg. Snel even 
een proefrit, na 
diverse ritten op 
de BMW R 80 RT, 
was het wel even 
wennen wat de 
remmen betreft 
maar alles went.
Toch de remmen 
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maar even onder handen genomen, schoon maken opruwen en weer op zijn 
plaats zetten. De remvreugde was van korte duur, maar niet getreurd.
Vrijdag 10 september we hadden besloten om met de camper te gaan en 
de motor op de kar mee te nemen. Aldus geschiede inpakken en weg wezen 
richting Dedemsvaart. We reden Dedemsvaart binnen, even snel wat bood-
schappen en op naar de camping de Woudbloem. Bocht naar rechts, bocht 
naar links en wat bleek we komen op bekend terrein, dat was ik even kwijt, 
dat we hier ook te gast zijn geweest in 2006.

De ontvangst was hartelijk en de koffi e stond klaar. Plekje zoeken motor 
van de kar rijden camper op zijn plaats en een rondje lopen om iedereen te 
begroeten. Op de camping was een mooie overdekte “Hooimijt” gebouwd, 
waart het zeer goed vertoeven was, en natje en een droogje smaakten dan 
ook goed. Ook de sfeer zat er goed in en het was erg gezellig. De warmte 
werd verzorgd door de vuurton.  Na een aantal uren slaap liet de zaterdag 
zich van de beste kant zien, wat het weer betreft. De ruim aanwezige koffi e 
verdreef de slaap en om ongeveer 11.00 uur maakte een ieder zich klaar 
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om aan te sluiten in de rij voor de toerrit. De zon scheen en de toerrit bracht 
ons langs diverse mooie plekjes. In Gramsbergen was een korte stop om de 
hongerige magen te vullen en dorstige kelen te smeren. Na de maaltijd een 
korte wandeling door Gramsbergen, waar we 3 “Oudjes” zagen zitten op 
een bankje, (volgens Opa van der Ham) tevreden voor zich uitkijkend naar 
de motoren en misschien praten over vroeger ?? Is het dan toch bijna tijd voor 
de “winterslaap”.

De motoren werden weer gestart en de toerrit eindigde in Dedemsvaart 
om ongeveer 14.45 uur waar een ieder nog wat inkopen kon doen voor de 
avond. De BBQ werd aangestoken en het bakken en braden kon beginnen.
De vuurton werd aangestoken en bij de “Hooimijt” en op het veld zat de 
sfeer er goed in, de gitaar gestemd en het UDCN koor zong er lustig op los, 
Wolga hier Wolga daar klonk het over het veld.
Bij de vuurton waren de kids druk in de weer om spijker te slaan in een blok 
hout. Al met al konden we weer terug kijken op een gezellige avond.
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Om 01.30 uur zochten 
we onze camper op 
om voldaan de ogen te 
sluiten en na te genie-
ten van een mooi en 
geslaagd weekend. 
Ook Ina heeft geno-
ten van dit gebeuren 
en kon haar hobby 
botvieren, wat dat is, 
het maken van mooie 
plaatje. Net voor dat 
de slaap toesloeg 
begon het te regenen.

Zondagmorgen de 
luiken open en …. Het 

regent nog steeds. Door de regen waren er geen vroege vogels vertrokken. 
Samen een lekkere bak koffi e in de “Hooimijt” liet zich goed smaken. Lang-
zaam maar zeker werden de tenten ingepakt in de regen die gestaag viel.
Hier en daar een duwende hand om de voertuigen door de steeds zwarter 
worden grasmat vooruit te krijgen, kijken wij terug op een geslaagd week-
end.

Na afscheid te hebben 
genomen en de organi-
satie van dit weekend te 
hebben bedankt voor dit 
weekend aanvaarden 
wij de terugreis in de 
regen.

Tijdens de terugreis 
gingen onze gedachten 
uit naar diegene die op 
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de motor de terugreis waren 
begonnen.

Worden we dan toch oud of 
dutten we langzaam in de 
winterslaap. Clubgenoten, 
voor de eerste keer een 
stukje schrijven, je zegt het 
zomaar ga het wel probe-
ren, maar doen dat is wat 
anders. Hoe gaan we dit 
doen, wat moet ik schrijven. 

Veel leesplezier en tot een 
volgend treffen.

 Groeten van

 Cor Sterkenburg, 
 Ina Meijer  
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Zandpadentoertocht 2010 Nieuwe stijl
26/28 november 2010

Binnenkort is het weer zover, de kalender begint al plekken te vertonen 
daa rin de buurt en de motor begint er al van te bibberen. De jaarlijkse 
ZPTT is weer in aantocht. Wegens omstandigheden is de oude lokatie niet 
bruikbaar dit jaar en daarom is besloten om van het gehele programma 
maar te gaan afwijken. 

Nieuwe lokatie

  
Camping 
de blauwe Lantaarn, 
Wateren 5 te Wateren
www.deblauwelantaarn.nl

Het concept blijft hetzelfde

 

Kamperen op een veld leger-
tent met kachel
gezamenlijk eten: 
bruine bonen met spek 

De toilet faciliteiten zijn afhankelijk van het weer: eventueel kan er een 
washok open van de camping, alternatief zal alternatief worden. 

Wil je meer info of jezelf opgeven neem dan contact op met :

edgar@mzch.nl
Bellen kun je doen, maar ik ben er niet vaak 0516-441373 
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Steunpuntenlijst 2010

Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst van 2010. 

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 !!






