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Van de Voorzitter
Zo! Dank je de koekoek! Van alle plannetjes die ik in de vorige Russian Twin
had aangekondigd; sleutelen aan de Chang, de Izh Jupiter 3 en wat dies
meer zij, zoals het opnieuw inrichten van mijn sleutelhoek teneinde meer ruimte te creëren om dat sleutelen mogelijk te maken, is niets, maar dan ook helemaal niets terecht gekomen…. Zelfs het APK laten keuren van mijn auto, die
ik eigenlijk alleen heb om spullen voor mijn motorverzameling te verplaatsen,
is niet gebeurd. Dat dat hoog tijd wordt bleek uit het feit dat het het Centraal Justitieel Incasso Bureau behaagde mij een boete van 90EU (plus 6EU
administratiekosten) op te leggen vanwege de achterstand daarmee. Verder
dan het aan de lader hangen van de autoaccu ben ik niet gekomen.
Hoe komt dat? Voornamelijk door het weer. Wederom hadden we een
behoorlijk koude winter, ondersteund door weken van hardnekkige sneeuw.
Mijn sleutelhok bevindt zich in een voormalige fabriekshal, met zo’n traditioneel schuin, hoog dak. Het hoogste punt zal een meter of 8 hoog zijn, aflopend naar een meter of drie. Krijg dat maar eens warm. En het is niet dat
ik dat niet geprobeerd heb, ik heb een heteluchtkanon aangeschaft dat op
petroleum brandt. Behalve stinken verwarmt het voornamelijk de bovenste
helft van de ruimte. Dus zolang de temperatuur niet boven een graad of tien
komt wordt er weinig door mij gedaan in het hok. De paar weken dat het wat
beter weer was, werd ik ziek. “Het heerst” zeggen ze dan. Schrale troost. En
dan was ik niet eens echt ziek, maar sliep twee dagen bijna onafgebroken en
bleef een week geradbraakt. Ook al geen aanleiding om onder een motorfiets te gaan liggen. Dan maar de hoop gericht op een snel invallende lente,
om de achterstand in te halen. Ik wil die apparaten nu wel weer eens op de
weg hebben…
Een extra aansporing was natuurlijk het Watjestreffen van vorig weekend.
Hoewel ik de hele toertocht gezellig in het bakje van Eugene heb meegereden, is het toch een stuk leuker om aan het stuur van je eigen zijspan de tocht
te volbrengen. Een stuk warmer ook, hoewel ik mij goed had ingepakt. Dat
inpakken gecombineerd met mijn uitbundige figuur leidde tot veel hilariteit bij
de collegarijders onderweg. Het scheen er nogal grappig uit te zien, nou ja,
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oordeel zelf. Als sein tot vertrek kon ik Eugene melden als ik was ingestapt:
‘Klem!’. Het was dit jaar weer een groot succes en een zeer genoeglijk treffen, met zeer veel dank aan Luijt, die ook dit jaar alles tot in de puntjes had
geregeld!
Nieuw dit jaar, en wat mij betreft een gouden greep was het Koken door
Leden. Vrijdagavond uien- en erwtensoep van Benno en zaterdag Benno’s
uiensoep vooraf en een heerlijke kip met aardappelen en groenten van Hans
van Texel. Chapeau! En voor herhaling vatbaar!
Wie niet bij het Watjestreffen kon of wilde zijn hoop ik bij het Voorjaarstreffen te zien, wanneer we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden.
Komt allen!

			

Frans de Wit.
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Van de Redactie
Nou, de eerste echte Twin van dit jaar ligt weer op de mat. Na het jubileumjaar zijn we in ieder geval niet met een kater begonnen want het Watjestreffen, een jaarlijks toppertje, was weer heerlijk. Ondanks de wat mindere
weersvoorspellingen bleef het grotendeels droog en die andere buitjes
waren voornamelijk om het stof weg te werken :)
Ik had helaas wel de pech om op de heenweg 2,5 uur in de regen te mogen
rijden. De laatste tien minuten droogde het op en kon ik in rustig weer de
Woensberg hervinden. Altijd een gevoeltje van thuiskomen vind ik het daar.
Lokatie is bekend, je bedje kun je ook bijna blindelings vinden en de keuken,
ach die heeft al jaren geen geheimen meer voor me. Het enige spannende
accent op de reis had nog kunnen liggen in een voortijdige ontsnapping van
de erwtensoep in mijn bak, want daar zat toch een twintig liter in verstopt.
Stel je voor dat je een noodstopje moet maken, leg dan maar eens uit aan de
politie waarom je bak vol met groene k..s ligt.
Ben ik (Jos) toch nog goed weg gekomen met mijn antwoord op Iwan’s vraag.
Geen haan die er naar kraaide, laat staan een UDCN-lid. PFFFF. Peter Pruim
heeft zijn best gedaan om de Tien van de Twin voor Karin en voor jullie te
beantwoorden. Op blz. 20 kun je zien welke projecten bij hem in de achtertuin staan en daarnaast zijn er ook nog een aantal leuke anecdotes van zijn
hand te lezen. Hij kan het wel!!!
2010 was een mooi jaar. De vele jubileum cadeautjes (6 als je alle treffens
bezocht) vonden hun weg naar onze leden. Op nu naar ons 25jarige jubileum. Maar vooralsnog op naar 2011. Met als eerste activteit de Oostblokdag
in Aalsmeer waar we als U.D.C.N. dit jaar voor het eerst acte de presance
gaven. Meer daarover lees je in een volgende twin.
In dit boekje vind je behalve wat technische verhalen en teasers van de
afgelopen activiteiten ook een agenda voor de ALV. Op het voorjaarstreffen is het weer zover en gaan we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
houden.
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Wees erbij want dat is HET moment om je stem te laten horen en mee te
beslissen over het reilen en zeilen binnen de club. En geloof ons dat we er
geen ellenlang verhaal van zullen maken.
Twee weken voor het voorjaarstreffen met Pasen kun je nog naar het ‘VOOR
WIE ER ZIN IN HEEFT TREFFEN’ bij ons steunpunt op Texel (zie agenda). Hans
heeft ons verzekerd dat de Paashaas ook op Texel eieren verstopt.
Er zit nog een sleutelweekend in de pijpleiding en we zijn bezig met een
echt groots Oost Europatreffen met andere Oostblokminnende clubs. Dit jaar
staat ook de zandhappertjesrit weer op de agenda.
Zo zie je maar weer dat jullie UDCN behoorlijk actief is!
Succes met lezen en tot de volgende keer,

Benno & Jos
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Motocrypto
Oplossing van de vorige opgave:
MAG, 2. rookpluim, 3. tankstation, 4. mistlampen,
5. contactsleutel, 6. knalpijpen, 7. spanningzoeker, 8. straatlantaarn, 9. strooiroete, 10. kruissnelheid.
Onze felicitaties gaan naar Dolf Kok en Siny en Peter Reuvers, die overigens
de enige drie inzenders waren.
Hier onder vind je weer een nieuwe uitdaging, maar lees eerst deze Twin
even door.
Nieuwe opgave:
1. Niet winterhard, dat komt goed uit!		
2. In de hitte van het gevecht			
3. Waardeloos als het heet is			
4. Die was er ook gloeiend bij!
		
5. Die zijn minder gehaaid.			
6. Verdedigbaar om te bekijken.		
7. Kool van het eiland gesmoord.		
8. Slechte soep uit Brabant was prima.		
9. Geweldadige omgeving.			
10. Ritje rond deze lege rivier.			
Je oplossing kun je sturen naar:
secretaris@udcn.nl
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Wetenswaardigheden over Motorbanden.
1.Enkele merken voor onze russen
Avon
Britse Band. De firma Avon produceert al sinds 1904 banden. Levert banden
voor klassiekers en ook voor onze Russen. Bijvoorbeeld de Safety Mileage
MkII, een band met een klassiek blokpatroon. 4.00 -19 TT 65S
Heidenau
Duitse band. De firma Heidenau bestaat sinds 1946. Levert voor onze Russen
onder andere het type K34 en K37. Bijvoorbeeld 4.00 -19 TT 64H M/C
en 4.00 -19 RF TT 71P M/C
Mitas
Tsjechische firma die sinds 1933 banden produceert. Oorspronkelijk opgericht met steun van Michelin dat 75% van de aandelen had. Voorbeeld
Mitas H 02 4.00 -19 RF TT 71P.
Metzeler.
Duitse motorbandenfabrikant. Had vroeger de beroemde BLOCK K banden
voor zijspangebruik, incidenteel nog te vinden
2. Codering, Breedte
a) De codering van een band begint met de breedte en wordt meestal aangeduid in mm. Bijvoorbeeld bij een 120/70 ZR 17 (58 W) band is de band
120 mm breed.
b) De breedte kan ook weergegeven worden in inch. (1 inch = 25,4 mm),
In plaats van een breedte van 4” bijvoorbeeld kun je ook op zoek naar een
band van 100 mm breed, is nl. dezelfde maat.
Bijvoorbeeld bij een 3.50 - 19 57 S is de band 3,5 inch breed of 88,9 mm.
c) Amerikaans; De lettercombinaties zijn breedte aanduidingen.
MH
MJ

ongeveer 90 mm
ongeveer 100 mm
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ongeveer 110 mm
ongeveer 120 mm
ongeveer 130 mm
ongeveer 140 mm

Verhouding
Daar waar de breedtemaat aanduiding in mm gevolgd wordt door een
schuine streep en een cijfer, daar geeft dit cijfer de hoogte aan van de band
uitgedrukt in % van de breedte.
In het voorbeeld 120/70 ZR 17 (58 W) is 70 in % de verhouding van de
hoogte ten opzichte van de breedte 120 mm. De band is dus 84 mm hoog.
Een 180/55 is dus 55% van 180 mm en bijgevolg 99 mm hoog.
Wanneer de breedte wordt aangegeven in inch dan wordt de hoogte van
de band meestal niet vermeld. De Amerikaanse breedtematen worden bijna
altijd gevolgd door de cijfers 90. De hoogte van een MT90 is 90% van de
breedte 130mm en dus ongeveer 117mm hoog.
De constructie van de band
Na de codering voor breedte en hoogte van een band wordt aangegeven
hoe de band is geconstrueerd. Een band wordt opgebouwd uit meerdere
lagen. Een diagonaalband wordt aangeduid met een minteken : Een Bias Belted band wordt aangeduid met de letter B.
Een radiaalband wordt aangeduid met de letter R.
ZR banden zijn radiaalbanden geschikt voor snelheden boven de 240 km/h.
De velg diameter
De velg diameter wordt altijd aangeduid in inch. Dit zijn de eerste cijfers na
de code die de constructie van de band aangeeft. In het eerdere voorbeeld
120/70 ZR 17 (58W) is het cijfer 17 dus de velgmaat.
Deze band past op een velg met diameter 17 inch of 17 x 25,4 = 431,8
mm. In het andere voorbeeld 3.50 - 19 57 S is 19 de velgmaat.
Het draagvermogen
De cijfers na de velgmaat geven het draagvermogen van een band aan.
Het draagvermogen wordt in het Engels de load index genoemd. Het moge8

lijke maximum gewicht van een motorfiets en de mogelijke maximum snelheid
van de motor bepalen welk draagvermogen een band moet hebben.
Er bestaan tabellen die de link leggen van load index naar kg. In het eerder
genoemde voorbeeld 120/70 ZR 17 (58W) is 58 de load index, deze stemt
overeen met 236 kg.
Er bestaat een omrekentabel van load index naar kg. Een band heeft dat
draagvermogen uitgedrukt in kg, bij de maximum snelheid die deze band
mag maken en bij een bepaalde, door de bandenproducent voorgeschreven,
bandenspanning. Het draagvermogen is belangrijk in die zin dat u moet
weten dat u geen banden mag kiezen met een lagere loadindex dan voorgeschreven voor uw voertuig.
De snelheidsindex
De snelheidsindex heeft niets te maken met de snelheid waarmee u zich verplaatst. De snelheidsindex, of speed index, geeft aan voor welke maximum
snelheid de band geschikt is. Het is wettelijk voorgeschreven dat de banden
die u onder uw motorfiets monteert een snelheidsindex moeten hebben overeenkomstig de mogelijke maximumsnelheid van uw motor. Het is verboden
om met banden met een te lage snelheidsindex te rijden. Het is toegelaten
om met banden te rijden die een hogere snelheidsindex hebben dan voorgeschreven. Hoewel het wettelijk is toegestaan biedt dit laatste geen enkel
voordeel.
De snelheidsindex wordt aangeduid met een letter. Een overzicht :
J
tot 100 km/h		
K
tot 110 km/h
L
tot 120 km/h		
M
tot 130 km/h
N
tot 140 km/h		
P
tot 150 km/h
Q
tot 160 km/h		
R
tot 170 km/h
S
tot 180 km/h		
T
tot 190 km/h
U
tot 200 km/h		
H
tot 210 km/h
V
tot 240 km/h		
Z en (V) meer dan 240 km/h
W
tot 270 km/h		
(W)
meer dan 270 km/h
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Wanneer een band een een snelheidsindex heeft die tussen haakjes wordt
gezet dan wordt op de band de combinatie draagvermogen-snelheidsindex
tussen haakjes gezet, zoals in het eerder genoemde voorbeeld (58 W).
3.Bandenspanning
De meeste schade aan banden ontslaat door een onjuiste bandenspanning.
De bandenspanning bepaalt ook het rijgedrag van de motor. De correcte
bandenspanning wordt door de motorenfabrikant voorgeschreven en is in het
handboek te vinden. De bandendruk moet bij koude banden worden afgesteld. Rijdt u met een passagier of veel bagage dan is het raadzaam de
bandenspanning achter met 0,2 BAR te verhogen.
Te lage bandenspanning kan de oorzaak zijn voor overmatig verhitten van
de achterband en kan ook ervoor zorgen dat de band gaat lopen wat als
gevolg heeft dat de band kapot gaat. Te hoge bandenspanning heeft een
negatieve invloed op het rijgedrag, op het rijcomfort en slijtageproces wordt
versneld..
4. Banden repareren
Op basis van voorschriften in individuele landen kan geen algemene aanbeveling voor het repareren van banden gegeven worden. Als een reparatie
geoorloofd is, is het raadzaam bij tubeless alleen kleine gaten in het loopvlak met behulp van een prop te repareren. Het toepassen van een binnenband om een beschadigde tubeless band te repareren is niet toegestaan. In
principe bevelen wij aan een beschadigde band te vervangen. Dit komt uw
veiligheid ten goede. In principe geldt ook dat het bedrijf die de reparatie
doet ook garantie daarvoor geeft.
5. Bijsnijden
Motorbanden mogen niet bijgesneden worden omdat dit de veiligheid en het
rijgedrag wezenlijk beïnvloedt. Bijsnijden is over het algemeen verboden.
6. Bandenopslag
Het magazijn voor banden dient koel, droog en matig geventileerd te zijn.
De temperatuur mag niet boven 25 graden Celsius uitkomen en is constant.
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Directe contact met buizen en verwarming dient vermeden te worden. Ozon
versnelt het verouderingsproces en banden dienen daarom nooit in de buurt
van elektromotoren of andere apparaten opgeslagen te zijn die vonken of
elektrische ladingen uitstoten omdat dit tot een hogere ozonconcentratie leidt.
Brandstoffen en smeermiddelen kunnen de rubbermengsels aantasten en de
band onbruikbaar maken. Olie en benzine altijd direct met een schone doek
weg wissen.
7. Bandenmontage
Bij banden met een looprichtinggebonden profiel moet je bij de montage
erop letten dat de band in de juiste richting gemonteerd wordt.
8. Belastingsindex
De belastingsindex van een band is een numerieke indicatie van het maximale gewicht dat de band kan dragen bij de snelheid die het snelheidssymbool aangeeft en bij de voorgeschreven bandenspanning. Bij V en W banden
moet je wel een veiligheidsmarge aanhouden
Hier vindt u een tabel met de corresponderende maximum belasting in kg.
Het "PR" getal is maatgevend voor de belasting van de band. Overeenkomstig de Duitse en Europese norm is er bij tweewielers geen PR markering
meer. Alleen de Japanse norm kent nog deze indeling. De Japanse norm is
als volgt met de Europese norm te vergelijken: 4 PR = normale en 6 PR =
Reinforced. De bijbehorende afmetingen en draagvermogen zijn voor beide
normen gelijk. Het PR getal is absoluut niet te vergelijken met het begrip
"Ply,Plies". Beide markeringen hebben een totaal verschillende betekenis.
Banden in versterkte uitvoering . Bij motor-, bromfiets- en scooterbanden die
niet het kenmerk PR hebben de versterkte banden met een grotere belasting
ter onderscheiding de opdruk "reinforced" of "reinf" Bijv. 3.00 - 16 48 P
reinforced, 170/80 B 15 M/C H TL reinf. Hier een tabel met een aantal corresponderende maximum belasting in kg en ponden.
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Belastings
index Kg
20
80
21
82,5
22
85
23
87,5
20
80
21
82,5
22
85
23
87,5
24
90
25
92,5
26
95
27
97
28
100
29
103
30
106
31
109
32
112
33
115
34
118
35
121
36
125
37
128
38
132

Pond
176
182
187
193
176
182
187
193
198
207
209
214
220
227
234
240
247
254
260
267
276
282
291

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

136
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
257
265
272
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300
309
320
331
342
353
364
375
386
397
408
414
430
441
454
467
481
494
507
520
536
551
567
584
600

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545

617
639
661
677
694
716
739
761
783
805
827
853
882
908
937
963
992
1019
1047
1074
1102
1135
1168
1202

9. Balanceren van motorbanden
Elastische voorwerpen als bijvoorbeeld banden kunnen niet perfect rond en
uitgebalanceerd geproduceerd worden. Daarom moeten nieuwe banden
altijd uitgebalanceerd worden.
Dit kan op 2 manieren:
Statisch: kan zonder wielomdraaiingen gedaan worden. Indien een wiel statisch wordt gebalanceerd, wordt er eigenlijk alleen een verticale beweging
12

gecompenseerd. Bij statisch balanceren maakt het niet uit waar het gewicht
wordt geplaatst. Dit kan in theorie aan de buitenzijde, binnenzijde of in het
midden zijn. Wat echter niet vergeten mag worden is dat plaatsing van het
balanceergewicht uit het midden, invloed heeft op de dynamische onbalans.
Plaats het lood dus bij voorkeur in het midden van de velg.
Dynamisch: kan alleen bij een draaiend wiel gedaan worden. Bij bredere
wielen (de algemene grens is vanaf 4,5 inch breed), gaat de wet moment =
kracht x arm meespelen. Het wiel is dan in staat onbalanskrachten door te
geven, wat vooral in bochten merkbaar is. Niet de gehele onbalans wordt
doorgegeven, maar alleen dat deel dat niet gefilterd wordt door het frame.
Bij lage onbalanswaarden is er dus niks merkbaar. Tevens zijn de duurdere
wielen vaak van een betere kwaliteit met daarop betere merken banden.
Dynamisch balanceren blijft echter nog steeds de beste oplossing om ophanging en lagers te sparen. Ook al merkt de bestuurder het niet, de onbalans
is wel degelijk aanwezig. Bij dynamisch balanceren worden de loodjes zover
mogelijk aan de buitenzijde van de velg geplaatst. Hoe verder naar buiten,
des te kleiner het benodigde gewicht.
Wanneer een motorfietsfabrikant klem- of plaklood aan de twee buitenzijden van de velg heeft geplaatst en deze zich op een verschillende positie
bevinden, is er dynamische onbalans gecorrigeerd. Zitten ze op dezelfde
plaats, dan is er statisch gebalanceerd.
10. Waar moet je bij nieuwe banden op letten?
Bij het monteren van banden met een binnenband is het aan te bevelen standaard nieuwe binnenbanden te gebruiken. Omdat de oude binnenbanden
uitgezet hebben bestaat bij hergebruik het gevaar dat de band niet goed
gemonteerd wordt waardoor de band met een plooi gemonteerd wordt. Ook
kan het materiaal al dunne plekken hebben. Hierdoor kan de band tijdens
het rijden exploderen.
Meer over banden in de volgende TWIN.
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Agenda 2011
ONDERDELENBEURS 12 maart 2011
Onderdelenbeurs van de JAWA-club in Bennekom. Ook voor ons zijn er misschien interessante zaken te vinden. Clubgebouw van “De
Edelzanger” Laarweg 80-A, 6721 DG te
Bennekom.
VOOR WIE ER ZIN IN HEEFT TREFFEN 22, 23, 24 en 25 april 2011
Paastreffen bij ons steunpunt te Texel. Dit jaar is er weer een onofficieel
doch waarschijnlijk zeer gezellig treffen in Texel. Meer info bij het steunpunt
Hans van Veller.
VOORJAARSTREFFEN 6-7-8 mei 2011
Het voorjaartreffen is dit jaar in het westen van het land in de omgeving
van Haarlem. Dat het, als het weer meewerkt, een heel mooi treffen kan
worden, is al wel duidelijk. Zie voor meer info deze Twin.
Contpersonen: Eef Bilars
		
Iwan Wilms

023-5372866 e.bilars@planet.nl
023-5359603 iwanwilms@planet.nl

ZOMERTREFFEN 24-25-26 juni 2011
Bij dit treffen spelen onze Noordelijke leden een thuiswedstrijd.
Het wordt gehouden op de grens van Groningen en Friesland. Meer info
volgt later in een nieuwsbrief of Twin.
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ZANDRIT BRABANT 2 juli 2011
In het mooie Brabantse land gaan we voor de 2e keer een zandritje maken
rondom CUBA. Vorig jaar een stoffig succesje dit keer leggen we de lat wat
hoger.
NAJAARSTREFFEN 9-10-11 september 2011
Voor ons laatste treffen gaan we naar het midden van het land (Veluwe)
De organisatie is naarstig op zoek naar een goede camping en veel zand
voor in de toertocht.
Contactpersoon: Michel Terlingen (Handje)
m.terlingen2@kpnplanet.nl

0578-617268

SLEUTEL/ONDERDELEN TREFFEN
Over dit weekend is nog helemaal niets bekend. We moeten dat nog proberen in te passen in onze volle jaaragenda. Meer info hierover vind je in
de nog te verschijnen Nieuwsbrieven en Twins.

Bij elk treffen, behalve het Watjestreffen, heb ik naam en contactgegevens
gezet van degene die aangeboden heeft om het te organiseren. Wil je helpen
of heb je nog goede suggesties voor een camping of toerrit laat het hun dan
weten.
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Watjestreffen(“ Natjestreffen”)2011
door: Marion Bilars

Het was weer zover; het jaarlijkse Watjestreffen kwam eraan....Vrijdag om
13.30 reden we samen met Iwan en Rowan vanuit Haarlem richting Huizen.....
maar reeds na 800 meter bij het eerste de beste stoplicht had de Zündapp
van Iwan er geen zin meer in; de aandrijving ging kaduuk! Enfin wij zijn toen
alvast doorgereden en Iwan zou erachter aan komen met zijn Condor.
Om drie uur/half vier kwamen we aan op de Woensberg, waar de glühwein
en de koffie ons al op stonden te wachten en natuurlijk ook Luit en een aantal
andere vroegkomers.
Nadat die lieve Sandra effe m’n handen
had gewarmd, gingen
we onze “villa” (nr.6)
inrichten. Langzamerhand druppelden er
steeds meer watjes
binnen. Ook ons hutje
was snel gevuld wij
kregen gezelschap
van Huib (al enkele
jaren onze hutgenoot)
en Eef en Yvon met
een klein nieuw hondje
Dirk (schatje!).
‘s Middags bij het wijntje hebben we zoals vanouds genoten van een lekker
gerookt makreeltje en....... ‘s Avonds wachtte ons een verrassing! Benno had
van thuis zelfgemaakte snert en uiensoep meegenomen. HEERLIJK! Bedankt
Benno! De avond werd verder gevuld met het bekende geouwe....en met
een lekker glüweintje en ander gedistilleerd. Het kampvuur hield ons prima
warm want koud was het niet hoogstens een beetje vochtig. De nacht verliep
voorspoedig al dacht mijn Eef toch opeens dat hij benaderd werd door de
16

andere Eef of was het Yvon? Uiteindelijk bleek het een klein hondje te zijn
dat bij hem wilde liggen (ook gezellig!).
De volgende ochtend was het niet meer
vochtig, het plensde zelfs! Ja wat is dan
wijsheid...geef mij maar een beetje vorst
en sneeuw; altijd beter dan dat hemelwater! Maar ja niks aan te doen, na een
goed ontbijt vertrokken we in regenpakken voor de toertocht.....waar gingen we
dit jaar naar toe (een molen misschien?)
Na een tijdje rijden werd het zowaar
droog! Alhoewel, we reden op een pad
met zeer diepe kuilen en plassen dus
ik weet niet of een ieder droge voetjes
heeft gehouden! Ik in ieder geval wel
want ik heb een superbak (uiteraard!).
We naderden Naarden Vesting en reden naar het vestingsmuseum aldaar.
Het hek werd voor ons geopend en we parkeerden onze motoren op het
taluut. Hans Wakka dacht “ik doe even een stunt” en sloeg bijna over de
kop; gelukkig liep het net goed af mede door de hulp van sterke clubleden.
In het vestingsmuseum kregen we een zeer interessante rondleiding en alles
werd met veel leuke anekdotes gebracht.Ik stond er verbaasd van hoeveel
enkele van onze leden op de hoogte waren van de vaderlandse geschiedenis (ik denk wel dat Luit al van te voren bezig is geweest met kennis over
de vesting....want die wist zoveel antwoorden!).Na een heerlijk kopje koffie
aldaar namen we afscheid van de gidsen en we vervolgden onze toer.
Luit had een prachtige route uitgezocht langs vele kronkelige weggetjes! Ik
heb genoten van het landschap en we hebben het grotendeels droog kunnen
houden. In Loosdrecht hebben we onze magen nog even gevuld en toen zijn
we via allerlei mooie weggetjes terug gereden naar de Woensberg.
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De avondmaaltijd werd door
Hans Veller verzorgd; tenminste
hij had de coördinatie, want met
z’n allen werd er gewerkt aan
een heerlijke stoofpot met kip
en heel veel groente.
Vooraf was er nog voor iedereen een kopje uiensoep met
stokbrood en daarna smullen
maar, lekkerrrrr.
De avond werd verder gevuld met kletsen, drinken en spelletjes. Dit alles
onder het genot van een prima fikkie. En na een tweede nacht werd er een
stevig ontbijt van gebakken eieren en ham en kaas genuttigd afgewisseld
met tortilla’s gevuld met kaas van Menco.
Iwan was al eerder vertrokken met zijn zoon want hij was ziek geworden en
dat was niet van de drank, maar het was een migraine aanval dus dat was
balen voor hem! Wij zijn om een uur of elf vertrokken met het groepje Ruud
& Sandra; Edward & Jade en Eef & Yvon. Bij Uithoorn hebben we afscheid
genomen en om half één reden we ons eigen straatje in Haarlem weer in!
Luijt en Gerrit bedankt voor het leuke weekend!
Hopelijk zijn alle watjes
inmiddels weer opgedroogd
voor het volgende treffen.

Groet,
Eef
& Marion.
18
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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!
Dit maal met…..
Naam:
Peter Pruim, West Knollendam
Leeftijd:
46 jaar
Gezinssamenstelling: Ik, mijn vriendin Saskia en haar
		
zoon Sean (17)
Beroep:
Ik werk voor mezelf als allround monteur,
		
Lasser in de GWW sector, landbouw mechanisatie etc.
Motorpark:
Ardie, BSA B33, BSA Spitfire, BMW R50, BMW 75/5 (2X),
		
BMW R60/5, Matchless G80S, Triumph Thruxton, Triumph
		
Thunderbird, Moto Guzzi 1100 met span, Dnepr MT16,
		
MZ ETZ250, MZ ETZ250 met span, Schmid zijspanracer,
		
Honda Nighthawk (te koop), Honda Magna (te koop, voor
		
weinig)
Oostblok auto’s: Trabant 601 combi, Barkas B1000 KA
Lid van de UDCN sinds: ?
Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?
Na jaren BMW R50, Matchless en MZ T250 te hebben gereden, wou ik wel
eens een betrouwbare motor. Dus was de keus niet zo moeilijk, en werd het
een Dnepr MT16, in Lelystad gekocht voor 1200 gulden met Duits kenteken. Keuren was geen probleem. 3x mee naar Elephanten treffen in Sola
Thurmannsbang geweest, zonder al te grote problemen. Diverse vakanties,
treffens etc.
Wat is de beste herinnering aan je span?
Elke keer als je met de Dnepr rijdt zonder al te grote problemen, is een
goede herinnering. Want eigenlijk rijdt de Dnepr altijd. Wel compressie, geen
compressie, bizar veel speling op de klepgeleiders, los hamertje van de contactpunten, gebroken klepveren, kantelende zuigers….hij blijft het doen!
20

Wat is de slechtste herinnering aan je span?
Het enige wat ik mij kan herinneren is dat ik terug kwam van het Elephanten treffen en bij Schweinfurt in de buurt wat tegen mijn been voelde slaan.
Daarna reed ie een beetje vreemd, gestopt op de parkeer plaats en ja hoor:
Hardie schijf kapot. Dat was ook niet vreemd, geheel bepakt met mijn maat
in de bak en te slappe achterveren. Dus de hoek van de vorken in de schijf
waren niet ideaal. Tevens de verbinding tussen het kogeltje op de vork en het
holletje in de as waren ook naar de kloten.
Altijd reserve delen bij me…..maar deze keer niet.
Adac gebeld, we werden opgehaald, eerst nog langs een legerdump gereden, wel tanks, geschut, helicopters…maar geen Dnepr parts!
Een paar uur later zaten we in een nieuwe Ford fiesta, achterbank neergeklapt en de wagen volgeladen met spullen uit de span. Toen moesten we nog
spullen achterlaten in het span omdat de wagen vol zat!
Conclusie: motor te veel laadvermogen of een te kleine auto????
Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr,
Chiang Jang o.i.d.?
Nou ja, anekdote….ik heb wel aparte dingen meegemaakt. Ik heb diverse
motorweekenden bezocht met de Dnepr. En ik heb er een trekhaak achter zitten dus…meestal gaat er wel een kar of een caravan achter oid.
Mijn maat had een keer een flitskast nagebouwd, paaltje eraan en op
de zijspanbak van de Dnepr gebouwd. Een flitser van een fototoestel erin
gebouwd, en een knopje op het stuur gemonteerd (voor de bediening natuurlijk). Wij onderweg naar een Harley treffen in Utrecht, en elke keer als
een auto ons snel passeerde, ging de flitser aan. En ja hoor, remlichten! Dus
ze schrokken wel! Bij het Harley treffen aangekomen, wat trouwens bij de
Hondenclub gehouden werd, eerst een gazonrol achter de Dnepr gebonden.
Daarna een aanhanger erachter gehangen, mensen erin, vooruit de feesttent
in, en in zijn achteruit er weer uit. Nou wat nu, het hondenveld werd gescheiden door een robuust hek, en je kon er met de motor niet komen. Rob zat
in de bak, dus ik had extra gewicht, plus flitskast….even een flink gangetje
recht op het hek af. Kiezen op elkaar en een boel gekraak…en ja hoor,
dwars door het hek heen! En de Dnepr??? Geen schrammetje!
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Na diverse rondjes op het veld te hebben gestunt, weer een gangetje….en
naar de mensen die achter het hek stonden roepen dat ze beter aan de kant
konden gaan. En ja hoor weer dwars door het hek! Maar dan op een andere
plaats! Volgende dag naar huis, maar op de Dorpsstraat in Assendelft een
angstaanjagend geluid achter bij het cardan. Motor op de stoep geparkeerd en de volgende dag opgehaald…. De bewoners waar hij op de stoep
geparkeerd stond vroegen of hij daar niet langer kon blijven staan. Ik dacht,
dat zijn Dnepr liefhebbers! Maar het ging om de flits kast die erop stond!
Auto’s die normaal langs raasden, reden nu stapvoets! (herrie bij het cardan
was een uitgelopen smeernippel die in de beschermhuls was vastgelopen).
Heb je nog andere hobby’s?
Een paar, ja. Ik stook vruchtenwijnen: appels, rozenbottels, peren, pruimen,
bramen etc etc. Tevens spaar ik teken- en leerfilmstroken en de bijbehorende
filmstrookprojectoren, een soort toverlantaarn idee maar dan met lamp.
22

Ook doe ik aan zij-span
racen met Rob Menger,
met een originele zijspan racer uit de jaren
70. Een Schmid Kneeler
uit Geneve, Zwitserland.
Wat was het beste treffen ooit?
Elk treffen heeft zijn
eigen charmes, Elephanten treffen in Zuid
Duitsland is een flinke rit
van pm 1000 km door
de kou. Met een groots overzicht over het dal, savonds zie je door het dal
overal kampvuurtjes, hoor je motorgeluiden, en zie je vuurwerk etc.
De rustige treffens hebben ook hun eigen gezelligheid, lekker praten, vuurtje
stoken en het nodige alcohol nuttigen. Laatste zandpadenrit was meer een
wintertreffen, en ook weer heel goed geregeld met snert, en bonen met spek
en saus, heerlijk! De diverse Harley treffens waar ik kom is het weer anders
toefen met bandjes, toerrit soms, silly games etc. Dus je begrijpt dat ik geen
keus kan maken welke het leukste motortreffen is geweest.
Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en waarom?
Hier heb ik maar 1 antwoord op: mijn eigen motor….en waarom? Omdat ie
van mij is!
Wat is de beste motortip die je hebt?
Als het voor een Dnepr/Ural is: zorg dat je een schat aan onderdelen meeneemt, zoals spaken, onstekingsdelen, laadstroomgebeuren…..
Eigenlijk, een Dnepr in onderdelen.
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De ultieme vragen van Jos voor Peter:
Welke motorprojecten staan er nog bij jou in de tuin?
In de tuin staat 1 project dat is een MZ ETZ 250.
Die had ik vorig jaar uitgeleend voor een rit naar het Elefanten treffen in het
Beierse woud, maar die heeft de rit niet overleefd, oorzaak: een vastloper.
In de schuur ligt nog een BSA B33, tevens staat er nog een Triumph Thunderbird. Ook ben ik bezig met een zijspanproject met een Guzzi 1100, dit
is heel veel werk. En er ligt nog ergens een Ardie, een stuk of wat BMW’s,
tevens ligt er nog een Isotow 350 turbinemotor van een Russische helicopter,
maar ik heb nog niet echt een goed gelast Dnepr frame gevonden om ‘m in
te bouwen!
Hoe zijn jullie in de zijspanracerij terecht gekomen?
De zijspan racerij, dat is als volgt geboren:
Ik wist een Indian Big Chief te koop: afspraak gemaakt, motor bekeken: een
paar kratten roest met kenteken voor het luttele bedrag van 16000 euro.
Nou daar trapte Boer Pruum niet in, maar ja nu moest ik toch iets kopen, op
marktplaats aan ’t struinen en daar stond een Schmid kneeler te koop (ex
Egbert Streuer en Johan van der Kaap). Afspraak gemaakt en gekocht, de
kneeler lag uit elkaar maar deze prijs stond me meer aan.
Na veel las- en sleutelwerk was het span operationeel, en sinds die tijd
(2004) racen we ermee bij de CRT en af en toe ergens anders.
Dit jaar als de tijd en het budget het toelaten willen we meer in het buitenland rijden.We rijden de laatste jaren constant voorin mee, en met ons bedoel
ik ook m’n monkey Rob Menger.
Welke ultieme vraag heb jij voor wie?
Aan Henk van der Ham: (als het Henk met het baardje is)
Zandpadenrit/whiskey?

24
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Licht in de Duisternis
Door: Benno van Ham

We kennen het denk ik allemaal. De momenten waarbij je vloekend net aan
de grill van een auto ontsnapt of in het donker zelf de bocht niet goed in
kunt schatten. De standaard verlichting van onze Russen is aanwezig om
het zo maar te noemen, ik ben tenminste niet echt vrolijk geworden van de
standaard reflectoren met duplo-lampen erin. Vanuit mijn andere hobby kom
ik nog wel eens aan het sleutelen met autospullen en toen ik laatst Mario eens
aan het helpen was met een auto zag ik het licht. Er zijn voldoende alternatieven op de markt voor ons probleem !! De door Russen gebruikte maat
koplampen is gewoon een standaard alternatief in de autohandel. Voor Mini,
Austin, Landrover zijn er vervangingsunits te koop die gewoon zo, straight
swap, passen in onze koplampen. In mijn geval de koplamp van een k750
maar ook de normale Ural en Dnepr past. Je verliest je stadslicht er wel mee
want dat zit standaard niet in de reflector maar ja je kunt niet alles hebben
voor 15 euro. (als je erg prijs stelt op de bolle look van het originele glas en
een stadslichtje, die zijn er ook en kosten 25 euro).
Hoe ga je te werk. Koop als
eerste een vervangingsunit bij
een automaterialenhandel of
Landrover-enthousiast :), in dat
geval wel erop letten dat het
koplampen zijn voor gebruik
in Nederland (LHD Left Hand
Drive) Daarna het schroefje
onder de koplamp losdraaien
en de ring en oude reflector
verwijderen. Als je de reflector
weglegt zie je aan de achterkant metalen clips zitten (veren) die de koplampreflector opspannen in de ring. Deze kun je eenvoudig weghalen met een
punttangetje of je vingers. Als alle clips los zijn kan de oude reflector uit de
ring en de nieuwe erin.
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Let even goed op want op de
reflector staat vaak een pijltje om
aan te geven waar de bovenkant
zit. Zorg ervoor dat dit aan de
bovenkant zit, anders krijg je een
raar lichtbeeld. Reflector weer
opspannen met de veertjes en klaar
is Klara eigenlijk al.
Monteer nu een normale H4-lamp
(of speciaal exemplaar als Philips
Extreme Power, NightGuide, Osram Silver Star, Ring Xenon o.i.d.) en monteer
e.e.a. weer terug. Je zult versteld staan van de extra opbrengst van zo’n
nieuwe reflector, ik in ieder geval wel.
Voor de echte liefhebber van veel licht heb je nu natuurlijk ook de basis
voor inbouw van een Xenon-setje voor echt licht maar ja, met de standaard
accu en bedrading van een Rus zou ik daar niet aan beginnen. Als je al een
grotere accu (BMW-formaat bv.) hebt moet het lukken, mijn eigen experiment
ermee (ik had toch nog een setje liggen voor inbouw in een BMW) leverde
een Xenon-lamp op die stationair niet wilde opstarten en begon te knipperen. Pas met wat meer gasgeven ging de lamp brandden. Ik vond het niet
ideaal en ben eigenlijk best wel tevreden met de gewone H4-lamp, die is al
een stuk beter dan de oude duplolamp.
De eerste avondritten zijn van mijn
kant een stuk vertrouwder verlopen, nu heb ik tenminste het idee
te zien en gezien te worden in het
donker.
Groet,

Benno
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Watjestreffen 2011
door: Luijt Postma

Het was alweer voor
de achtste keer, dat
we het Watjestreffen
hebben georganiseerd. De opkomst
was als van ouds,
waarbij we weer veel
bekende gezichten
konden verwelkomen.
Jammer maar helaas
geen sneeuw dit jaar,
wel af en toe een
spatje regen, waar
we inmiddels aan
gewoon zijn geraakt.
Het thema “zelfwerkzaamheid” heeft velen geïnspireerd om bij dit treffen de
handen uit de mouwen te steken, waarvoor onze dank.
Benno kwam op de
proppen met heerlijke
erwten- en uiensoep,
Henk schepte op uit
een grote heksenketel
met glühwein, Hans
zwaaide de scepter
over het bereiden van
een heerlijke Texelse
stoofpot, Menco
poetste de plaat met
gebakken eieren en
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Luijt toverde gerookte makrelen uit een ton.
De toertocht leidde ons door Naarden, Nederhorst den Berg en Loosdrecht.
In Naarden brachten we een bezoek aan het vestingmuseum, in Nederhorst
den Berg volgden we de loop van de Vecht en in Loosdrecht reden we langs
de plassen en hielden een stop om de plaatselijke snackbar te overvallen.
Via Baarn en Eemnes arriveerden we weer op de camping waar het kampvuur nog smeulde. Het was een prima rit, die zonder ernstige technische
problemen werd afgelegd.

Luijt
(Red: Als die andere 24 nou volgend jaar voor ons voor voldoende drank zorgen dan blijft het
helemaal goed komen met die catering)
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Voorjaarstreffen in het “Kennemerland”
6 – 7 en 8 mei 2011
Het eerste kampeertreffen is dit jaar in de omgeving van Haarlem op het natuurkampeerterrein “Schoonenberg”. Deze camping ligt in de gemeente Velsen, op de
grens van Driehuis en Velsen-Zuid. Het terrein is 2,5 ha groot en ligt midden in een
25 ha groot park bestaand uit verschillende landgoederen.
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. Vanaf 11.00 uur zijn de eersten welkom
Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
Boodschappen doen kan tot 21.00 uur ’s avonds in de lokale
supermarkt.
’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.
Tussen de afslag IJmuiden op de A9 en de camping is een
tankstation. In de route is er gelegenheid om inkopen te doen
voor de BBQ.
17:30 		
Algemene Leden Vergadering van de UDCN
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.

Aanmelden bij:
Eef Bilars :023-5372866 of e-mail e.bilars@planet.nl
Iwan Wilms :023-5359603 of e-mail Iwanwilms@planet.nl
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Adres van de Camping :
Kampeerterrein Schoonenberg
Driehuizerkerkweg 15D
1981 EH VELSEN-ZUID
www.campingschoonenberg.nl
Route beschrijving
Vanaf de A9 afslag IJmuiden (langs het kanaal), daarna richting Driehuis.
Bij Driehuis aangekomen bij de rotonde de derde afslag nemen.
Je komt vanzelf de bordjes met Camping Schoonenberg tegen.
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Uitnodiging ALV
Agenda van de Algemene Leden Vergadering
2011 van de UDCN
Deze vergadering zal gehouden worden tijdens
het voorjaarstreffen van de UDCN te VelzenZuid, op 7 mei 2010 om ca. 17:30 uur.
Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering en
hun vragen, opmerkingen of suggesties op voorhand kenbaar te maken bij
het bestuur.
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
3.
Bestuurlijke items ter beoordeling leden
		
Voorstel contributieverhoging 2012
		
Vacature Penningmeester
4.
Kascontrole boekjaar 2010 met decharge van het bestuur
5.
Vastleggen kascommissie 2011
6.
Verslag secretaris
7.
Verslag penningmeester
8.
Verslag RT redactie en club site beheer
9.
Verslag clubwinkel
10.
Verslag treffen coördinator
12.
Wat er verder ter tafel komt
13.
Rondvraag
14.
Sluiting
Voor meer informatie over de lokatie verwijzen we naar het artikel in deze
Russian Twin aangaande het voorjaarstreffen

Het bestuur
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Penningmeester(es) gezocht !!
Als UDCN hebben we binnen het bestuur
dit jaar een vacature beschikbaar voor een
nieuwe penningmeester. Sandra heeft aangegeven dat ze eigenlijk een beetje te weinig
tijd heeft om deze taak goed te blijven
behartigen vandaar dat we zoeken naar een
opvolg(st)er. Heb je tijd, zin en behoefte om
iets meer voor je club te betekenen meld je
dan bij het bestuur voor deze taak.
Email: bestuur@udcn.nl of voor meer info bij
penningmeester@udcn.nl
Hieronder vind je uitvoerig vermeld alle taken van een penningmeester bij de
U.D.C.N.
Taken van de penningmeester:
•
Februari t/m augustus: wekelijks
1x per week controleren of er (nieuwe) betalingen zijn binnengekomen.
De betalingen communiceren met de secretaris.
Rekeningen betalen.
•
September/oktober:
Opstellen van de contributiebrief en uitprinten.
Nagaan (samen met de secretaris) wie een machtiging heeft afgegeven en
wie een brief krijgt.
Enveloppen/etiketten uitprinten voor de verzending van de brieven (oktober/
november).
•
November:
Incassobatch “klaarzetten” voor verzending.
Brieven voor contributie versturen
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•
November/december
2-3x per week betalingen controleren en noteren (ism secretaris).
Nieuw binnengekomen incasso-machtigingen verwerken in batch (half december versturen)
•
December/januari:
Incassomachtigingen die te laat (na half december) zijn binnengekomen
controleren en zo nodig nabellen dat ze alsnog “gewoon” betalen, omdat het
niet meer met de batch van het lopende jaar mee kan.
Binnengekomen (late) betalingen controleren en verwerken.
•
Eind januari/begin februari:
I.s.m. secretaris de wanbetalers laten vervallen.
Opstellen/afsluiten voorgaand boekjaar en verslag maken. Afspraak maken
met de kascontroleurs.
•
Februari-maart:
Kascontrole (1 avond).
•

2-3x per jaar bestuursvergadering (0,5 dag per keer)

Natuurlijk zijn er ook nog voordelen aan deze functie. Veel respect van de
leden natuurlijk en alom waardering van ons als bestuur. Salariering is verder nihil dus voor het geld hoef je het niet te doen.
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk de prioriteitsbehandelingen
bij materiaalpech en het informele bestuursweekeindje elk jaar waar we
allemaal naar uitkijken :)
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Loop niet onder de transportas door !!
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Aangezien onze Russische kok nog een
beetje misselijk ligt na te genieten van
zijn watjestreffen dit keer maar een
bijdrage van Bor. Bor houdt van snert en
heeft daarom maar eens besloten om zijn
geheim vrij te geven aan jullie allemaal.
Wat heb je nodig voor een flinke pan
(litertje of acht)
Ingredienten:
1,5 kilo varkenshiel
5 ons platte ribben
5 ons hamlappen
1 kleine knolselderij
1,5 kilo spliterwten
1 winterwortel
2 grote stronken prei
zout, peper, water
Rookworsten
Bereiding:
Neem je tijd want hoe langzamer gemaakt hoe beter hij smaakt.
Zet de varkenshiel, de platte ribben en de hamlappen op in een grote pan
water en laat deze loskoken van het bot. (dit duurt wel een uurtje of twee dus
geduld hebben en verder met de rest.
Zet de spliterwten een nacht in de week in koud water of kook ze op in een
pan met water, let op want hier moet je bijblijven, de erwten bakken anders
vast aan je pan dus veel roeren.
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Snij de groenten in blokjes (knolselderij, winterwortel) of stukken (prei) van
ca. 1,5- 2 cm.
Als het vlees gegaard is en loskomt van het bot uit de pan nemen en in de
bouillon die ontstaan is de groenten aankoken. Ondertussen de botten en
huid naar smaak van het vlees halen en de stukjes vlees uit elkaar pluizen
met een vork.
Als de groenten beginnen te garen de gewelde erwten bijvoegen en blijven
roeren totdat alle erwten zacht geworden zijn en uit elkaar vallen. Nu kan
het vlees weer in de soep en kun je met zout en peper de smaak op orde
krijgen, ik gooi er vaak nog Worcestershiresaus door omdat ik dat lekker
vind koken. Het liefste nu de snert laten pruttelen (paar uurtjes), afkoelen en
de volgende dag opwarmen.
Net voor het opdienen de rookworsten naar smaak erin om mee op te warmen en klaar is Bor. Eet ze,

				

Priejatnawa apjetieva!
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Steunpuntenlijst 2011
Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst van 2011.
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.
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Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse
steunpunten niet op de kaart ingetekend, we hebben ze echter gelukkig nog steeds wel !!

