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Van de Voorzitter
Het zit er weer zo’n beetje op, dit motorseizoen. Het najaartreffen is
geweest, hier en daar beginnen al bladeren te vallen, en het wachten is op
de najaarsstormen. Die dit jaar niet verward moeten worden met de zomerstormen en slagregens van de afgelopen zomer.
Al een aantal jaren wordt gewaarschuwd voor klimaatverandering, en één
van de symptomen daarvan zou meer en langduriger regenval zijn. Niet
iedereen gelooft in die klimaatverandering en vindt dat een vorm van
Linkse Hobby en meteorologie is een lastige wetenschap met veel moeilijk te
voorspellen factoren, maar de zomer die we net gehad hebben past wel in
dat plaatje, en als de voorspellingen blijven kloppen belooft dat niet veel
goeds…
Er zullen hier en daar nog wat najaarsritten volgen, maar dan is het echt
over. De poetsers zetten het ijzeren paard op stal, trekken de pekelfiets uit
het vet, en hebben de komende maanden de tijd om de wonden van het
voorbije jaar te verzorgen en volgend jaar maart weer glorieus met een als
nieuw lijkende motor de wegen te bestormen.
De diehards die speciaal zijspan rijden omdat het een vierseizoenenfiets is
die zich zelfs door een pak sneeuw niet laat ontmoedigen, zullen hoogstens
wat vaker ’s avonds en in het weekend in de stalling, garage of het schuurtje
zitten; voor groot onderhoud, om lekker te prutsen of omdat het toch pestweer is.
Ook de UDCN-aktiviteiten gaan weer even op een lager pitje, en het bestuur
gaat zich beraden over het volgende seizoen, om iedereen die daaraan mee
wil doen weer een volwaardig programma te bieden. Dat is dan weer één
van de voordelen van het UDCN-lidmaatschap: er mag een hele hoop, en er
moet eigenlijk niks. Ja, je contributie op tijd betalen, anders wordt de nieuwe
penningmeester boos, en worden jullie verstoken van nieuws en aankondigingen van je favoriete motorclub! En nu lekker lezen in het herfstnummer van de
Russian Twin!
2

			

Frans de Wit.
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Van de Redactie
Zo, het heeft even geduurd en zeker met de fout met het verzenden van het
boekje de vorige keer, zal het voor sommige leden wel lijken of het een eeuw
geduurd heeft. Maar hier is hij dan toch! De herfsttwin van dit jaar. Eigenlijk
hadden we die het hele jaar door kunnen uitbrengen want gevoelsmatig hebben we na het warme voorjaar eigenlijk een lange herfst gehad tot nu toe.
Een zomer is er niet echt geweest.
Gelukkig zijn de twee treffens die we ondertussen gehad hebben toch prima
verlopen. Het zomertreffen in de buurt van Meppel, dat georganiseerd werd
door Guus Altena en Eugene, viel prima in de smaak. Al moet ik toegeven dat
ik er wel met een Duits monster naar toe gereisd ben. Mijn eer een beetje te
na, maar ja... soms doe je iets doms. Het treffen werd er niet minder om en ik
heb me kostelijk vermaakt. Mooie camping, leuke mensen, mooie toerrit door
de omgeving en eindelijk eens bij de hunebedden geweest.
Gelukkig heb ik het najaarstreffen in Heerde wel met de Rus kunnen bezoeken. Het was een prima treffen met eigenlijk best wel goed weer, leuk
gezelschap en twee heerlijke ritten waar de Rus zich prima vermaakt heeft.
Veel zand (wat ze op de Veluwe gewoon verhard noemen) en afwisselend
landschap. Van bossen tot heide, langs de dijk aan de IJssel en door stadjes
kronkelde de toer en iedereen had er zin in. Ook de overweldigend frisse
lucht (of was dat door de afwezigheid van tweetakten) gaf me weer volop
inspiratie om leuke dingen te gaan doen met de motor.
Ook ik (Jos) bezocht beide treffens. Één keer met de Duitse Zwarte Madam
tijdens het zomertreffen en het najaarstreffen in Heerde met mijn nieuwe
vervoersmiddel, een Chang Jiang zijklepper. Na de verkoop van het Teutoonse monster had ik geen lopende fietsen meer en dan brandt het geld in
je binnenzak. Al snel kwam ik op internet een nieuw groentje tegen en was de
koop snel gedaan. Tijdens de proefrit voelde het meteen weer als vanouds en
wist ik weer wat ik twee jaar gemist had. Het remmenwerk en alle bijgeluiden
die bij onze motoren horen. Inmiddels stond er weer een smile van oor tot oor
op mijn gezicht.
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De vraag was of ik de thuisrit vanuit Rozenburg, waar ze stond, zonder
kleerscheuren zou halen. Zonder problemen kwam ik in Noordwijk aan.
Begon ik nu al wat vertrouwen in het Chineesje te krijgen? Dan ook maar
de rit naar Heerde en terug aanvaarden. Ook dit deed het meisje zonder
tegensputteren. Ik heb werkelijk genoten dat weekend. De prachtige omgeving hielp daar ook een handje bij, want wat is het mooi daar op de Veluwe.
Het eerstvolgende evenement wordt hopelijk het zandpadentreffen. Vooralsnog is er over dit treffen weinig bekend. Slechts de datum kan ik jullie
prijsgeven: 25, 26 en 27 november.
In deze Twin vooral veel verslagen van activiteiten die ons al weer gepasseerd zijn dit jaar. Een boekrecensie van onze voorzitter en ook laat Huub
van der Juup weer van zich horen. Over horen gesproken; de Uralfluisteraar
heeft zijn oren ook weer eens te luisteren gelegd. Te veel om op te noemen
dus.
Bij het ter perse gaan van deze
Twin, waren nog niet alle data
van onze jaaragenda vast
gesteld.
Houd hiervoor dus je brievenbus
in de gaten !! De voorlopige data kun wel in deze Twin
vinden.
Veel leesplezier

Benno & Jos
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Motocrypto
Oplossing van de opgave uit de Twin nr. 84.
Hoogovens, pannen, sleutelmoment, standaard,
hamerstukken, strandleven, stookverbod,
crosskuil en racecircuit
Er was maar één goede inzending en die kwam
van Karin de Zwart. Gefeliciteerd!

Nieuwe opgave:
1. In paniek door het verkeer.			
2. Herfstoffensief.				
3. Was Leiden nu Rijnsaterwoude		
4. Voorgeschreven beplanting in de duinen.
5. Aaneengesloten over de spaken.		
6. In dienst bij Connexxion.			
7. Niet handig voor op tafel.			
8. Oranje en rood.				
9. Allergie door veiligheidsriemen? 		
10.Ambulance en brandweerauto.		
Denk je de oplossing te weten?
Stuur deze dan naar secretaris@udcn.nl
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.v.r..uu.
.a.aa….e..e.
..eu.e…a.
.e….i…
.e…i..
.u..aa.
..a..o..e.
.e..i…e.
.o..e..oo.
..ui..a.e..

Schaamteloze plug.
Minck Oosterveer, striptekenaar van onder meer de ‘Zodiak’ en ‘Nicky Saxx’
series in de Telegraaf, in onderhandeling met Amerikaanse comicuitgevers
Dynamite Entertainment, Marvel en DC Comics over contracten voor het tekenen van onder meer ‘The Shadow’, ‘Batman’ en ‘Spiderman’ is zaterdag 17
september bij een motorongeluk omgekomen.
Diezelfde zaterdag loop ik
Rob Hoogland, columnist in
diezelfde Telegraaf tegen
het lijf. Ik heb hem wel eens
gekscherend ‘de onderbuik
van Wakker Nederland’
genoemd, vanwege de
naar mijn idee wat simpele
redeneringen in zijn stukjes,
met een hoog “Ja toch, niet
dan”-gehalte.
Mijn god, wat is die vent
groot! Anderhalve kop
groter dan ik, en de breedte
die daar bij past. Toch nog
maar niet zeggen wat ik van
hem vind.
17 septeptember werd eindelijk het boek Motorrrrraria
van Paul Abels van de Enschedese uitgeverij AFdH gepresenteerd, tot mijn
geluk op Het Domijn in Weesp. Ik hoefde dus niet helemaal naar Enschede af
te reizen, en Het Domijn is een prachtig terrein waar veel kunstenaars samenwerken, een fijne rafelrand, ook al is het niet helemaal aan de stad.
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Ik heb het hier al eerder over dit bijzondere boek gehad, omdat ik er voor
werd geïnterviewd door Constantijn Huygensprijs winnaar A.L. Snijders,
meester van het ZKV, het Zeer Korte Verhaal. Het is een mooi, dik, zwaar en
groot boek geworden. Het gaat niet alleen over de bekende kanten van het
motorrijden: de subculturen, de vrijheid, de leren jasjes. Natuurlijk gaat het
daar ook over, maar ook de lelijke kanten worden belicht. Schrijver Tommy
Wieringa (Joe Speedboot, Caesarion) leest voor over zijn leraar Nederlands,
die hem met het motorrijden in contact bracht en na een motorongeluk een
dwarslaesie opliep. Die leraar is er ook, in zijn rolstoel. A.L. Snijders vertelt
over zijn eigen motoren, waaronder een Ural, die hij een inferieure BMW
noemt. Hij heeft natuurlijk een beetje gelijk, maar het doet altijd pijn het te
horen… Henno van Bergeijk wordt gevraagd naar zijn Parijs-Dakar ervaringen, die hij in 2006 alleen en onvoorbereid op een gewone motor uitreed.
Hij werd 93e en laatste (van 243 starters!), niet in het minst omdat hij soms
gewoon MOEST stoppen om een foto te maken.
Leren jasjes zijn er ook, van MC Tramps uit Eefde. Ze zijn toch maar met de
auto gekomen, hoeft er maar eentje geen bier te drinken. Michel en Lodewijk
nemen mij onder hun hoede, Michel omdat hij van brede mannen houdt, en
Lodewijk omdat hij denkt dat hij me ergens van kent. Daar hebben er meer
last van. Bij het vertrek zijn er twee dames uit Enschede die zeker weten dat
ze mij uit de stad kennen!
Rob Hoogland, die zelf ook in het boek staat, schreef in zijn column “Wat
een schitterend boek. Iedere motorliefhebber zou het thuis op de koffietafel
moeten hebben liggen.” En het blad ’00/24 Horloges’ meldt: “Voor wie nou
eens een breed, gevarieerd beeld van het fenomeen motorrijden wil hebben,
is het een godsgeschenk.” Paul Abels, die op het idee voor het boek kwam
toen hij een vastloper met zijn Guzzi kreeg, werd aan het eind van de avond
opgeroepen aan Motorrrrraria II te gaan werken. Een verhaal over Minck
Oosterveer zou de eerste aanzet kunnen zijn….

Frans de Wit.
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isbn 9789072603210 | gebonden | 344 pagina's | prijs € 49,50 / paperback € 39,50.
9

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 85, september 2011

Zomertreffen 2011				
Door: John, AKA Catweazle

Ik kreeg van Roel het verzoek om een stukje over het zomertreffen te schrijven met de motivatie “Je schrijft nogal eens leuke stukjes cq reply’s op het
forum “!
Ben me van geen kwaad bewust maar aangezien ik niet de beroerdste ben
stemde ik daarin toe, mede omdat ik me anders toch maar loop te vervelen
: -) Was helaas pas over zessen klaar met werken en dus niet al te vroeg op
de camping, door een paar vreemde omleidingen was dat zelfs later dan de
reguliere reistijd!
Bij de tweede omleiding had ik iets van joepdoei en de mazzel en ben
gewoon doorgereden en de borden genegeerd wat wonderwel goed uitpakte en ik weer op de Domdom route uitkwam ! Op de camping aangekomen, nog redelijk op tijd, was het gebruikelijke schorriemorrie al aanwezig en
al aan hun derde of vierde consumptie bezig!!
Na iedereen een handje te hebben gegeven, heb ik dat voorbeeld maar
gevolgd en daarna tentje opgezet en wat spullen uitgepakt. Uiteraard waren
er ook weer de gebruikelijke taferelen bij het onsteken van het kampvuur,
maar deze keer kwam er wel heel erg veel brandbare vloeistof aan te pas,
iets waar Jos, als lid van de “groenen”, fel op tegen was!! Denk dat er meer
naar survival programma’s moet worden gekeken door de met het onsteken
van het kampvuur belaste pyromanen!!!
Moet er wel bij vermelden dat het hout waarschijnlik een dag of wat eerder
nog gewoon als boom fungeerde ! Tegen een uur of 1 toen de meesten al op
1 oor lagen brandde het kampvuur dat het een lieve lust was, voor mij was
dat te laat, had inmiddels zulke koude voeten dat ik de rest van de nacht niet
meer warm ben geworden :-(
De heer L. uit het Gooise had het beter bekeken en had de vochtige buitenlucht al vóór tienen verruild voor de klamme lappen !
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Wij, degenen die rond het kampvuur zaten, waren zo druk met het doorgeven van chippies, pinda’s, tuccies, worst en kaas dat we amper tijd hadden
om een slokje te nemen, laat staan een zinnig gesprek te voeren ! Maar al
met al dus wel een geslaagde avond !!
De volgende ochtend fris en fruitig, na een lange warme douche, aan het ontbijt . Hier en daar werden er al voorbereidingen getroffen voor de rondrit,
wat gesleutel aan de zijkleppert van Derk, die wat knallende onstekingsproblemen vertoonde. Helaas werd dat niet voor de rit verholpen. Zelf was ik
ook niet helemaal gerust op het vlekkeloos lopen van m’n M72 maar na wat
gerommel van Ruud aan de carbs, maakte ze toch een een lekker pruttelend
geluid. “Rijden met dat ding”, zei Ruud en hoewel er pas een paar km mee
gereden was, besloot ik het er toch maar op te wagen. Motorisch ging alles
goed maar helaas merkte ik dat ze alleen een tweede en derde versnelling
had en moest ik helaas omkeren ! Het goede nieuws is dat ik de eerste 10 km
op een Russische motor gedurende een clubrit heb gereden :-)
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Terug op de camping kwam Sandra er net aanlopen die direct aanbood om
me naar het eerste rustpunt van de rit te brengen, ja graag !! Zodoende kon
ik bij Ruud in het bakje de rest van de rit meemaken !!
Na het natje en het droogje werd er door de liefhebbers wat zand gehapt,
aangezien Ruud daar ook toe behoort viel ik met m’n neus in de boter. Hierna over landwegen en door dorpjes naar Giethoorn, waar een museum, het
dorp en een café bezocht werden. Na deze stop ging het door een wisselend
landschap richting camping waar eerst in het dorp benodigdheden voor de
BBQ werden ingeslagen. Op het laatste stuk was Jan met pech uitgevallen,
electronische onsteking was wat mee of beter gezegd af, wat op de camping
professioneel werd gerepareerd met hamer en secondenlijm, zijn je vingers al
van elkaar Jan ?? :-)
Nadat iedereen zich had opgefrist en ook wat fris tot zich had
genomen was het tijd om het
vlees te verschroeien ! Als voorzitter nam Frans als eerste de
BBQ in gebruik met iets ondefineerbaars. Er waren toeschouwers die bang waren dat het
een wat rechtere vorm aan zou
nemen :-) Gelukkig was dat niet
het geval en al snel lag er daarna op de BBQ het een en ander
vrolijk te spetteren ! Guus en z’n
vrouw hadden voor de salades,
sausjes en stokbrood gezorgd
dus alles was perfect geregeld!
Als klap op de vuurpijl was er
zelfs een toetje in de vorm van
een ijsje, gemaakt van verse
koeiemelk en in vele smaken,
gemaakt door de boerin zelf!
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Helemaal toppie dus, hierna weer naar het kampvuur waar weer tot diep in
de nacht ge-ohd werd tot een zacht regenbuitje er een eind aan maakte. De
volgende ochtend was het prachtig weer en na een heerlijke warme douche
en een licht ontbijtje heb ik een broodnodige kop koffie gebietst. Hier en
daar nog wat beppen en het treffen zit er al weer bijna op. Daarna langzaamaan de boel opruimen en inpakken. Chips wat gaat de tijd toch vlug als
je het naar je zin hebt !!!
De een na de ander vertrok met z’n vehikel en na het opladen van mijn motor
op de trailer en nog wat oh-en hier en daar en wat handjes schudden was
voor mij ook de tijd aangebroken om de reis naar huis te maken ! Wil graag
nog de organisatoren bedanken voor het geweldige zomertreffen wat in mijn
ogen vlekkeloos is verlopen, schouderklopje allemaal !!!!!

		

John aka Catweazle
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Memoires van Groentje

(Een feuilleton door uw eigen chroniqueur)
Ik ben geboren op een dag in 1992 in Rusland, samen met enkele zussen.
Wij woonden toen in het Irbitsky Motocycl Zavod Ural gebouw. Mijn ouders
leverden toen nog elke dag kinderen af. Enkele van mijn stiefzussen werden
geboren in een andere stad, in een ander land, dat voorheen ook tot onze
staat behoorde. Van die begin periode weet ik eigenlijk heel weinig. Ik was
toen nog erg jong. Al weet ik wel dat ik vrij snel na mijn geboorte op reis
ging. Ik ging emigreren naar Nederland, zo werd mij verteld. In Nederland
aangekomen werd ik door de Firma Corti met zeer goed Europees materiaal in elkaar gezet. Ik kreeg ook een nummer achterop. In 1993 werd ik
verkocht aan mijn eerste eigenaar en mocht ik voor het eerst de weg op.
Zoals gezegd weet ik van die begin periode vrij weinig. De eerste herinneringen zijn bij de meesten vervaagd. Wel werd ik door dit baasje van allerlei
gemakken voorzien. Ik kreeg een communicatie set waarmee ik mijn baasje
met zijn vrouw en kinderen kon laten praten en ook werd er onder mijn
zetel in de bak een elektrische sigarettenaansteker gemonteerd. Die eerste
eigenaar wist mij nooit goed te kietelen. Ik heb in die periode verschillende
ontstekingssets gehad, waaronder een elektronische, maar mijn hartje begon
hier niet echt sneller van te kloppen.
Als snel werd ik van de hand gedaan aan een aardige vent in Rotterdam.
Hij hield veel van mij, maar ook hij was technisch niet in staat om mijn hart
sneller te doen slaan. Voor een koude start moest je mij destijds meerdere
malen aantrappen. Dit lukte Dini, mijn huidige bazin, in 1997 toen ze voor
mij kwamen wel. Zij wist bij mij een gevoelige snaar te raken. Zij en haar
man Jos toonden veel enthousiasme voor mij. Het plezier van het mij berijden
straalde van hun af. Nou, dacht ik, vooruit dan maar, laat ik mij nu maar
eens van mijn goede kant zien. Ik liet mij toen in 25 pogingen aantrappen in
plaats van de normale 100. De koop werd gedaan. Het vorige baasje had
mij te weinig voeding meegegeven en op de weg richting Noordwijk stonden
we voor de eerste keer stil. Gelukkig waren we dicht in de buurt van een tappunt en konden we snel weer verder. Later heb ik Jos wel meer stil laten staan
en soms mijn nukken laten zien en waren we vaak veel later thuis. Mijn baasje
14

ook wel eens veel eerder dan ikzelf. In mijn nieuwe woonplaats aangekomen
bleek dat ik ook nu weer een plekje in een garage kreeg. Hier maakte ik
kennis met de andere kinderen van mijn baasjes. Er stond ook een Italiaans
raspaardje die van een vriend bleek te zijn en een Duitse dame met hele
dikke tieten die door de Italiaanse denigrerend hangtieten werden genoemd.
Die Duitse meid leek veel meer op mij dan die Italiaanse. Ze had een borstenpartij om jaloers op te worden. Haar buik daartegenover was weer veel
te dik. Buiten proportie! Er zat een tatoeage op met de letters Parijs-Dakar.
Niet dat ze daar ooit geweest was hoor, ook al had mijn ene baasje daar
best weleens zin in gehad. Hij had daar echter nooit de tijd voor genomen.
Nu was ik er!
Dat mijn baasjes het goed met mij voor hadden bleek toen zij vrij vlot erna
lid werden van een club die speciaal voor ons type meiden is opgericht. Een
maand later gingen we naar een clubbijeenkomst dat ze een treffen noemen.
Leuk dat het daar was. Ik kwam veel zussen en stiefzussen tegen. Andere
eigenaren daar hadden veel meer technisch verstand dan mijn baasjes. Aan
mij werd er dat weekend veel aandacht besteed. Er werd flink wat gevoeld
aan knopjes en draadjes. Ik ging er spontaan een heel stuk beter van lopen.
Ook legden mijn baasjes contact met mensen uit Voorhout, een plaatsje
vlakbij. Snel na het weekend werd er een afspraak gemaakt om mijn gevoelige delen nader te bekijken. Ik kreeg een hele set nieuwe (oude) punten. Het
elektronische deel werd er (gelukkig) afgehaald. Eindelijk liep ik hoe ik lopen
moest. Één trap ‘lopen’!, zoals ik op het weekend had horen zeggen. Dat ik
hier ook hoorde; ‘Zet nooit een lopende Russische meid af’ daar wil ik vanaf
wezen.
Mijn baasje Jos ging elke dag met mij op stap. Meestal ging hij dan naar
zijn werk. Een enkele keer nam hij de Duitse dame mee. Door haar volle
stevigheid in de ronde vormen en de dikke buik kon je veel sneller en verder
ergens komen dan met mij, ik gaf mijn baasje geen ongelijk. Hij hield van die
ronde vormen en omdat ik ze ook had was ik helemaal niet jaloers. Waar
ik haar wel om benijdde, was haar gestel. Alles zat bij haar beter in elkaar.
Het begon al bij het metaal dat voor haar gebruikt was; legeringen van het
zuiverste aluminium en ijzer. Bij mij brokkelde er wel eens wat af, ook in mijn
15
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binnenste. Maar mijn baasje
bleef mij wel steeds maar weer
gebruiken. En zo gebeurde het
dat ik op een gegeven moment
stil kwam te staan. De huur van
de garage werd stopgezet en
ik kwam op straat te staan.
Omdat ik naast het huis van Jos
zijn ouders werd gezet raakte
ik helemaal uit zicht. Ik begon
te huilen, maar niemand die
luisterde of aandacht aan mij
besteedde. Op het laatst huilde ik bruine tranen. Mijn baasjes waren in de
tussentijd verhuisd. Geen tijd voor mij, alleen maar voor het nieuwe huis en
ook hadden ze stiekem, zonder het aan mij te vragen, een sportief Tsjechisch
grietje in huis gehaald! CZ 175 S stond er op haar flanken. De S stond voor
sport, maar als je het mij vraagt was ze zwaar aan de doping. In een mengverhouding van 1:30 of zoiets. Zwaar depressief was ze, want zodra ze ook
maar gestart werd, stond ze toch een partij te roken! Dat hield niet op. (En
tussen ons gezegd en gezwegen ik weet waarom ze zo depressief was; ze
had maar één, klein tietje… sssst).
Toen leerde mijn baasje Jos tijdens een van de clubtreffens (ze gingen daar
met de Duitse dame naar toe, nou vraag ik je!) ene Ruud kennen. Een techno!
Ik werd van mijn plaatsje gehaald en die Ruud gaf me toch een beurt. Ja
mijn baasjes waren bezig met hun nieuwe huisje en hadden niets in de gaten.
Maar ik zal je zeggen, ik had het nodig! Ik liep weer en had het naar mijn
zin. Mijn baasjes waren mijn plezier niet ontgaan. Ze begonnen ook weer zin
in mij te krijgen. Er werden spullen besteld die dit keer niet uit mijn geboorteland kwamen maar uit het land van de Teutoonse dame, goed spul dus. En
toen, ik durf het bijna niet te vertellen, toen ben ik me toch door Ruud op zijn
Russisch genomen. Krijg nou tieten, ik had nieuwe!?!? En nieuwe hartkleppen.
Die konden nu opeens alles weer aan en soepel, soepel.
Nu durfde mijn baasje weer alles met mij te ondernemen. Hij had van het
16

zandpadentreffen gehoord en ook ik had op het najaarstreffen (de Duitse
dame bleef thuis) mijn zusters en stiefzusters over dit evenement horen
praten. De ene was er laaiend over en de ander vertelde dat erheen gaan
je minstens een hartinfarct zou opleveren en in het zwaarste geval je dood
zou betekenen. Zoiets moet je niet tegen mijn baasje Jos vertellen, want dan
wil hij er coute que coute naar toe. Zo gezegd zo gedaan, op de heenweg
werd ene Luijt (Amay, zijt gij het!) met zijn meisje opgehaald die ‘langzaam
gaat het snelst’ als levensmotto heeft geadopteerd. Waar hij die waarheid
vandaan heeft weet ik niet, want we gingen als slakken over de weg. Op een
gegeven moment was ik Luijt kwijt. Toen ik terug reed om hem te zoeken stond
die te huilen bij een boom. Ik had (veeeeel) te hard gereden!
Enfin, dat zandpadentreffen is echt wel leuk. Niet voor de raspaardjes, maar
wel voor gezonde Russische meiden, die niet bang zijn om eens lekker smerig
te worden. Bovendien kwamen de temperaturen tijdens het treffen weer eens
een beetje in de buurt van dat van mijn geboorteland. Een beetje thuiskomen
dus. Een aanrader waarover ik mijn (stief)zusters op het eerstvolgende treffen
zou inlichten.
Inmiddels was ik qua uiterlijk behoorlijk gehavend. Ik mocht dan nu motorisch
helemaal oké zijn, mijn uiterlijk qua leeftijd was enkele jaren hoger dan ik
eigenlijk echt was. Mijn baasje besloot mij helemaal uit elkaar te halen. Ik
stond een heel jaar stil. Alles werd gezandstraald en in de epoxy gezet.
Bij de buurman werd ik weer in de oorspronkelijke kleur gespoten. Groen;
vandaar mijn naam. Niet dat legergroen zoals de meeste meiden in de club
hebben, nee het Russisch groen. Hoewel dat echte Russische er nu toch een
beetje af was. Tja ik ben nu eenmaal geëmigreerd en dan moet je je een
beetje aanpassen. Mijn baasje zocht hulp bij ene Mario om mij weer keurig
in elkaar te krijgen. Nou dat lukte heel erg goed. Van Ruud kreeg ik een
hele nieuwe kabelboom en hij wist mij weer helemaal te finetunen. Door mijn
baasje werd ik verwend met de beste oliën die er maar te krijgen zijn. Het
dure merk Duckhams. Als er dat jaar een ‘Project Catwalk’ was geweest dan
had ik hem zeker gewonnen.
					

Wordt vervolgd!

Groentje
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Van der Juup slaat door
Zoals sommigen weten ben ik de afgelopen tijd genoodzaakt buiten te sleutelen, hierdoor kreeg ik wat last van mijn rug en besloot eens bij de huisarts
langs te gaan. Dus snel met de Jupiter er naar toe en wachten op mijn beurt.
Binnen bij de dokter volgde natuurlijk de vraag waar ik last van had, van
mijn rug dus. Oorzaak? Tja dokter, het komt door virussen. Virussen? Ja dat
zeg ik toch, virussen, mijn rug lijdt er onder. Maar ik heb ook andere klachten
hierdoor.
Zet eerst je masker (zie foto) eens af Huub, misschien kan ik je dan beter volgen. Waarom heb je eigenlijk een masker op Huub? Dat is een tweetact olie
vernevelaar dokter, ik kan niet meer zonder, zeker als ik niet dagelijks op de
Jupiter kan rijden. Ik ben op alle fronten verslaafd aan de tweetact gassen.
Tja Huub, ik vond je al een ongezond luchtje bij je hebben om niet te zeggen
dat je stinkt. Tja dokter, binnen mijn clubje de UDCN hoor ik ook steeds dat
gezeur over het effect van mee roken door mijn Jupiter. Maar volgens mij zijn
ze gewoon jaloers.
Laten we het eerst maar eens over die virussen hebben nu ik je beter kan
verstaan. Dokter ik zei geen virussen, maar VIER RUSSEN! Ik sleutel aan vier
van die hele mooi Russische motoren, maar ik wordt een beetje te oud om op
straat te liggen, gelukkig kan ik soms terecht bij andere UDCN leden met een
garage. Goed Huub, nu snap ik het, ik stuur je naar de fysio en je krijg wat
pleisters mee . Pleisters? Ja Huub, tweetact olie pleisters om van je rookverslaving af te komen en dat is ook beter voor je mede clubleden.
Oké dokter, ik ga het proberen.
Ik heb het enkele weken geprobeerd, maar miste mijn Jupiter verschrikkelijk
en ben toch weer gaan rijden. Gevolg is dat ik nu door de dubbele dosis
(pleisters en de uitlaatgassen) nu ook dubbel verslaafd ben. Ik slaap nu zelfs
met mijn vernevelaar op, op zich niet zo erg, maar mijn vrouw vindt het om
onverklaarbare reden niet aantrekkelijk om nog samen te slapen.
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Agenda 2011
25,26 en 27 november 2011
Waarschijnlijk zandpadentreffen, meer info
volgt in een nieuwsbrief (als het doorgaat)
10-11-12 februari 2012
Watjestreffen op de gebruikelijke lokatie te Huizen. Een heerlijk familieweekeindje in de bossen van Blaricum, Huizen.
20-21-22 april 2012
Voorjaarstreffen (waarschijnlijke datum). Verdere gegevens volgen zodra
ze bekend zijn.
17/20 mei 2012
Het 8e Oostbloktreffen op mini camping www.seedykstertoer.nl
22-23-24 juni 2012
Zomertreffen van de UDCN. Lokatie volgt.
1 september 2012
Vlietlanderit
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7-8-9 september 2012
Najaarstreffen van de UDCN. Lokatie Volgt.
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. we gaan er nog steeds vanuit
dat we proberen om een combinatie van sleutelen, onderdelenbeurs met
overnachtingsmogelijkheid te bieden.
Bij elk treffen, behalve het Watjestreffen, hebben we indien bekend de 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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De tien van de Twin
Tien vragen…
Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam: 			
Leeftijd:			
Gezinssamenstelling:
Beroep: 		
Motorpark: 		
			
			
			
Lid van de UDCN sinds:
			

Gerrit van Ee
43
vrijgezel
kraanmachinist
1 Ural solo donor, 1 Ural zij
span zonder bak, 1 zijspan die de meesten wel
kennen, 1 Yamaha FJR 1300, 1 boss hoss 5,7 ltr big
model my dream
Ongeveer 10 jaar. Wel eens een discussie gehad
met Luijt, maar ik weet de uitkomst niet meer.

1.
Wat is de reden dat jij
ooit aan een Rus begonnen bent?
Ik kwam er een tegen bij Cortie, in
Badhoevedorp geloof ik. Een stukkie gereden en ik was verkocht.
2.
Wat is de beste herinnering aan je span?
De wat langere treffens. Vooral
Engeland is en blijft een aanrader.
We zijn ook een keer met Cock,
Luijt en Henk een paar dagen door
Duitsland gereden. Was ook zeer
goed en gezellig.
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Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Hij heeft me het
laatste jaar een
beetje gepest door
het op elk moment
dat je hem testte het
goed te doen, maar
als hij bepakt was
had hij toch geen zin
(condensator,bobine)
en dan word je hem
een beetje zat en
zet je hem voor straf
weer een tijdje in de
hoek.
4.

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

Als je met een groep weg bent (allerlei motoren ,merken en types) iedereen
kijkt naar het span.
5.

Heb je nog andere hobby’s?

Biertje, kaartje en ik besteedde veel tijd aan de KNRM.
6.

Wat was het beste treffen ooit?

Mijn eerste Engelandtreffen. Was ook voor het eerst dat het wat verder en
langer was,en dat maakt het nog leuker.
7.
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Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder
en waarom?

Alle motoren zijn bijzonder, ze hebben allemaal een verhaal en geen een is
het zelfde.
8.

Wat is de beste motortip die je hebt?

Zorg dat je er lol in hebt.
9.

Vragen van Henk van der Ham aan Gerrit van Ee:

Hoe flik je het om zonder enige vorm van onderhoud toch nog zo af en
toe op je Ural te verschijnen?
Gewoon de liefde die ik geef aan mijn span ( hij houdt ervan om met rust
gelaten te worden).
En wanneer serveer je het Engels ontbijt waar ieder van ons al 4 jaar op
wacht?
Is 7 jaar. Nog 1 jaartje wachten dan begeleid ik jullie naar de kantine en
mag Luijt de bestelling ophalen.
10.
Welke ultieme
vraag heb jij voor wie?
Aan Rob Bouwman: Nu
je weer iets Rus-achtigs
hebt, gaan we je ook
weer wat vaker op treffens van de UDCN zien?
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7e Oostbloktreffen van 2 tot 5 juni 2011
Wat gaat de tijd toch snel, ooit begonnen als een eenmalig treffen en nu
al weer toe aan de 7e editie ! Ik vond het Oostbloktreffen dit jaar erg
geslaagd, het mooie weer, de grote opkomst en de Elfstedentocht voor klassiekers langs kwam droegen hier toe bij.
Op woensdag ben ik even naar de camping gereden om nog even een en
ander door te spreken met Aukje en Gerben, zij bestieren de camping.
De eerste bezoekers hadden zich toen al geïnstalleerd op de camping en het
treffen was al begonnen. Op donderdag was het erg druk en kwamen de
meeste treffen gangers aan, er was een flinke opkomst, in totaal waren er
ruim 70 bezoekers, waaronder een grote groep uit de buurlanden, de camping was goed vol. Er waren onder andere 4 Engelsen, een 10 Duitsers en
een 10 tal Denen. De Denen behoren tot de vaste bezoekers van het treffen,
dit jaar hebben ze een party tent aangeschaft, deze blijft op de camping
achter en zo hebben ze dus hun eigen honk in Friesland !
Het idee om in deze tent pannenkoeken te bakken voor een ieder was
natuurlijk geweldig ! Wat opviel was dat de meeste treffen gangers op een
MZ kwamen, leden van de Ural en de Jawa club waren zo schaars als een
blikje cola in de DDR, deze beide clubs hadden rond deze datum namelijk
andere activiteiten gepland.
Op vrijdag kwam een TV ploeg van Omrop Fryslan langs om een reportage
te maken over het treffen. Dit resulteerde in een fraaie TV reportage van het
programma HEA met een steroptreden van Cor Welvaarts en een interview
met een Duitse bezoeker van het treffen.
Het filmpje is te vinden op YouTube, zoeken naar: HEA! 6 juny 2011.
Vervolgens hebben we een klein toer tochtje gemaakt naar de pier van
Holwerd en de hoogste terp van Fryslan, Hegebeintum, tijdens dit tochtje had
ik een cameraman achterop de motor (a la tour de France) voor het schieten
van fraaie actie opnamen voor bovengenoemde reportage. 's avond zijn we
28

29

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 85, september 2011

met een man of 25 naar de lokale Chinees geweest en het lopend buffet was
prima verzorgd.
Op zaterdag was er het hoogtepunt van het treffen: de Elfstedentocht voor
oldtimer auto's en motoren kwam langs op de camping, de voertuigen reden
bijna over de scheerlijnen van de tenten heen ! Honderden auto's en motoren
reden over het campingterrein en stopten hier bij de "geheime" stempelpost,
een shantykoor zorgde voor extra sfeer ! De eerder genoemde partytent
van onze Deense vrienden zorgde voor de nodige files en verwarring, veel
deelnemers aan de Elfstedentocht wilden hier namelijk stempelen en stopten..
en zagen alleen maar pannenkoeken bakkende Denen...
Voordeel was dat we hierdoor alle fraaie voertuigen extra goed konden
bewonderen. Op zaterdagmiddag was er een toer tocht naar PaesensModdergat (ja deze plaats bestaat echt !!) en aldaar hebben we de Fiskers
Huskes bekeken die het harde leven van de vissers in vervlogen tijden laten
zien.
Op zaterdagavond was er de inmiddels traditionele BBQ en laaide het
kampvuur later op de avond weer flink op. 's zondags zat het treffen er al
weer weer op. Met een klein groepje hebben we in de ochtend nog en hele
hoge elektrieke windmolen beklommen en toen was het treffen echt voorbij.
Om een uur of 3 brak er een flink noodweer los, hopelijk is iedereen heel en
droog thuisgekomen.
voor in de agenda:
##############################################
Het 8e Oostbloktreffen is van 17 (Hemelvaartsdag) tot 20 mei 2012
op mini camping www.seedykstertoer.nl
##############################################
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De Ural fluisteraar
In de aankondiging van het najaarstreffen 2 jaar geleden in Dordrecht
maakte we kennis met Pjotr de Ural fluisteraar. Pjotr zou op uitnodiging van
de organisator van het treffen vanuit Rusland op het najaarstreffen treffen
verschijnen om getraumatiseerde, weigerende Urals te behandelen.
Weinig leden hebben hem dat weekend gezien, dit omdat fluisteren met een
Ural moeilijk gaat met al die blèrende UDCN leden in de buurt. Je zou dan
eerder een Ural giller i.p.v. een fluisteraar nodig hebben.
’s Nachts ging Pjotr met liefde te werk, het bleek hard nodig te zijn om de
Urals te behandelen. Veel Urals werden niet behandeld door hun berijders
zoals ze verdienden, er kwam veel verdriet naar boven, maar met een luisterend oor bleken zelfs de meest mishandelde Urals toch een flinke portie
zelfherstellend vermogen te hebben. Feit is een feit, de dag erna tijdens de
tourrit en de rest van het weekend waren er geen sleutelmomenten nodig. Ze
reden als ze nog nooit gedaan hadden: probleemloos. Tja, dat was toen.
Tijdens het afgelopen najaarstreffen
was Pjotr verkleed als een gemiddeld
UDCN lid aanwezig. Je weet wel, vuile
spijkerbroek, goor UDCN shirt en ’s
avonds zo zat als een lor. Niemand
herkende hem, en de taal was geen
probleem.
Door het gefluister dachten de meeste
leden dat het iemand was met een
goedkoop telefoon abonnement en zich
schor had gebeld. Hier volgt een kort
(vertaald) verslag van Pjotr:
Ik kwam (incognito) aanrijden op het
UDCN najaarstreffen, het eerste wat
me opviel was een vervelend gevoel in
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mijn maagstreek. Ik voelde de pijn en trauma’s van vele Urals en besloot om
die komende nacht deze Urals eens goed onder handen te nemen. Sommige
had ik twee jaar geleden ook al geholpen, maar dat het zo snel weer zo zou
zijn had ik niet kunnen voorspellen.
Wat er toen gebeurde brak alle wetten van de universele rechten van de
Urals: Komt er een man aangelopen die zich hoofd techniek noemt en begint
zonder gesprek met de Ural direct aan zijn onderdelen te rommelen. Hij
neemt de ‘patiënt’ mee naar een aanhangwagen die fungeert als operatietafel en begint als een chirurg (lees slager) de boel open te werken en
delen van de motor te vervangen. De eigenaar, een zekere Eef stond er als
een schaap bij te kijken en praatte niet eens met zijn ‘geliefde’ Ural, het brak
mijn hart. Wat een walgelijke kerel is dat zeg, bah!
Nadat deze Ural weer in elkaar gezet was werd de volgende Ural van een
paar kerels die vertelden met deze Ural door Zuid Amerika te willen gaan
reizen op de ‘operatie tafel’ van de hoofd chirurg geduwd. Het slachtoffer trachtte er alles aan te doen om de marteling te voorkomen, hij liet zijn
wielen blokkeren, maar niets mocht baten. De hoofdchirurg met zijn grote
sterke kolenschoppen duwde het zielige ding met geweld op de ‘tafel’. Ook
hier weer werden, zonder enig woord, zijn onderdelen betast en de boel uit
elkaar gerukt. Toen
de hoofdchirurg het
zat was en ging eten
liet hij de patiënt aan
zijn lot over, dit terwijl
de boel nog open lag.
Ik was ontdaan, ik
heb die nacht een
goed gesprek gehad
met die Ural, als zijn
baasjes iets om hem
geven zullen ze die
roestblaasjes eens
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lekker moeten inmasseren met poets olie en niet in behandeling geven bij die
beul van een chirurg. Als je met een Ural door zuid Amerika wil reizen zul
je goed bevriend moeten zijn met je Ural, het zou niet de eerste Ural zijn die
het van verdriet en emotionele uitputting begeeft tijdens een lange reis.
De volgende ochtend vroeg zag ik dat de hoofdchirurg verder ging met zijn
slachtpartij en dat nota bene in zijn pyjama. Moet je voorstellen: Je gaat
naar de huisarts voor last van je teen en opeens worden je ballen open
gesneden, zo laat hij je een nacht liggen en de volgende ochtend komt hij
ongewassen in zijn pyjama de zaakje weer dicht naaien. Hoe zou jij je voelen? Dan voel je je klote!!! Ik was het nu echt zat en ging in gesprek met deze
Ural chirurg, hij vertelde me dit werk toch absoluut te doen uit liefde voor
deze Urals. Ik moet ook toegeven de patienten waren netjes ‘gehecht’ en ze
reden toch weer redelijk goed. Ik kreeg toch wel een beetje sympathie voor
deze Ural chirurg. Dit sloeg om in respect toen hij me vertelde wat hij laatst
mee maakte. Hij kreeg een Ural onder handen die pas echt mishandeld was.
Het ging om een Ural die door zijn eigenaar zelf was open gemaakt, volgestopt met oude doeken en toen gewoon moest rijden. Hierdoor werden al zijn
ingewanden verrot gedraaid. Deze Ural is door hem gered, ligt nog wel in
een kunstmatige coma, hij hoopt dat er snel weer op gereden kan worden.
Tja, ik besefte toen dat een operatie niet altijd te voorkomen is, ik heb de
hoofdchirurg een verkorte cursus fluisteren gegeven. Ik kan nu ieder aanraden om als er een probleem is met je Ural hem om advies te vragen. Hij
heeft in ieder geval geleerd van zijn fouten en zal niet meer ongevraagd de
onderdelen van een vreemde Ural betasten. Eerst een gesprek en dan indien
nodig opereren.
Omdat er meer van die foute berijders van Urals binnen de UDCN zijn, bied
ik aan dat zij mij een mail (adres bekend bij de redactie) kunnen sturen met
hun hulpvraag. Ik zal deze brieven dan in dit blad behandelen.
Groeten van
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Het kon gewoonweg niet mooier!
door: Sandra Korpershoek

De bewoners van Gezinsvervangend tehuis Vlietlande in Voorschoten waren
al voor dag en dauw uit de veren: vandaag is dé MOTORDAG!
De weergoden waren ons
goed gezind! Op deze
prachtige zaterdag – 3
september – straalde de
zon hoog aan de hemel.
Het perfecte weer voor
de 21e Vlietlande-rit!
De opkomst onder de
motorrijders was op deze
zomerse dag ook formidabel hoog!
Zoveel hadden we er nog nooit bij elkaar gehad. Mede dankzij diverse
leden van de UDCN waren er ook zeer veel zijspannen aanwezig.
Om 10.45 uur vertrok de
karavaan, begeleid door
politie en leden van het
motorbegeleidingsteam
(MBT) naar Noordwijk.
Bij de Willem van den
Berghstichting stond een
heerlijke lunch klaar.
Broodjes, fruit, melk. Er
werd volop genoten van
al het lekkers.
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Rond een uur of een
was het tijd voor
de grote rit. Deze
voerde langs de
ringvaart en nog
vele andere mooie
plekjes. De bewoners, begeleiders
en – uiteraard – de
motorrijders genoten
zichtbaar van de
prachtige omgeving
en de mooie kleine
weggetjes.
Om 15.00 uur was iedereen weer terug in Voorschoten. Onder het genot van
een lekker glaasje drinken en een koud buffet werden de belevenissen van
die dag nog even haarfijn met elkaar gedeeld. Om 16.00 uur werd dit zelfs
nog eens omlijst met fantastische live-muziek!
Kortom; een geweldige afsluiting van een dag die toch al niet meer stuk kon.
Er zijn wel wat veranderingen op til. De locatie aan de Zwaluwlaan gaat
tegen de grond en er wordt tijdelijk een ander heenkomen geregeld. Waarschijnlijk zal het volgend jaar dus vanaf een andere startlocatie gaan gebeuren.
Daarover houden we iedereen natuurlijk goed op de hoogte.
Maar één ding is zeker:
Volgend jaar – op 1 september 2012 – wordt er wéér een Vlietlanderit
gereden!!!
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Ural in Cross Country Trim
Ural motorfietsen zijn langzaam maar zeker geëvolueerd sinds hun geboorte
in 1941. Belangrijke veranderingen worden niet vaak uitgevoerd, maar
ongeveer om de 10 jaar zijn er merkbare technische verbeteringen, zoals
bijvoorbeeld 12 volt elektra, betere verlichting, betere remmen, meer kracht,
en een achteruitversnelling.
Tijdens al deze ontwikkeling is de vorm en de stijl van het zijspan niet veranderd. De introductie van de geheel nieuwe "Ural Cross" zijspan body, ontwikkeld door de Europese distributeur is echt revolutionair. Het "Ural Cross"
zijspan is ontwikkeld als gevolg van de vraag van klanten in Europa voor
meer avontuurlijke motorfietsen.
Voor off-road wedstrijden is het niet nodig om een goed

gepolsterde, comfortabele stoel voor de passagier hebben. De "Ural Cross" heeft meerdere
handgrepen aangezien het belangrijk is dat de passagier kan bewegen als
een co-piloot om de stabiliteit en tractie toe te voegen als dat nodig is in de
concurrentie evenementen. Een avonturier die overweegt een reis rond de
wereld te maken heeft iets andere eisen. De "Ural Cross" heeft een veilige
afsluitbare berging
en een grote platte
open laadbak met
veel vastbind punten voor onhandige
belastingen.
De "Ural Cross" is
verkrijgbaar met of
zonder aandrijving
voor het zijspan voor
Europese landen die
rijden aan de rechterkant, en single
wheel drive voor
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landen die rijden aan de
linkerkant.
De "Ural Cross" is uitgerust met extra bescherming van de motor en
een reservewiel op alle
modellen. Hogere specificatiemodellen heben ook
een spade, EHBO-doos en
brandstof kan.
Verdere accessoires kunnen worden toegevoegd aan alle modellen. Voor
degenen die al een Ural combinatie hebben, de bakopbouw is apart verkrijgbaar. Gewoon ontgrendelen de standaard body en vervangen door de
nieuwe "Ural Cross" body. De combinatie is dan klaar voor avontuur in alle
weersomstandigheden. Meer details zijn verkrijgbaar bij uw dealer.
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

Deze keuken dankt haar ontwikkeling aan
de Franse koks die in de 18e eeuw op
uitnodiging van Catharina II naar Rusland
zijn gekomen om daar de Franse keuken
te introduceren.
In de loop der jaren is uit de menging van de Franse gerechten met de uit
Azië afkomstige gerechten , een zuivere Russische keuken ontstaan.
Zure room (smetana), yoghurt en kwark worden veel gebruikt. Bekende
nationale gerechten zijn: de blini (dunne pannenkoekjes), de Borsjtsj (bietensoep) de rossolnich (komkommersoep), de Zakoeski (horstdéuvre varié) en de
zwarte kaviaar.
Glazen dampende thee worden op ieder uur van de dag gebruikt. Wodka
met een hoog alcoholpercentage en de slechts weinig alcohol bevattende
kwas zijn nationale dranken.
De bekende gerechten uit de Russische keuken zijn: Kasja (boekweit), Koelitsj (Paasbrood), Moskowskaja solianka (zuurkool) en sjasliek (vlees aan een
spies).
Hier dan een recept voor een minder bekende maar o zo lekkere soep
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Russische komkommersoep:
•
•
•
•

1 rundernier blancheren en dan in 2,5 liter water met zout gaar koken en
uit de bouillon nemen.
2 komkommers, prei en 4 wortels schoonmaken, klein snijden en in de
bouillon zeer gaar koken.
Deze groenten door een zeef wrijven en met de bouillon weer aan de
kook brengen.
60 gr. geweekte gort of parelgort toevoegen en de soep zachtjes laten
koken tot de gort gaar is.

Met peper en zout op smaak brengen.
De nier in dobbelsteentjes snijden en in de soep doen.

				

Priejatnawa apjetieva!
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Najaarstreffen
(ritje heen en weer)

Ja, ik had me opgegeven voor dit treffen, maar helaas was ik niet in de gelegenheid om een heel weekend aanwezig te zijn.
Omdat ik aan “Catweazle” had beloofd om een paar Twins mee te zullen
nemen voor een vriend in Australië, ben ik zaterdag op de motor gesprongen
(van een ander merk) en naar Heerde gereden. Het was mooi weer en het
was een leuke rit. Met de gedachte in het hoofd dat de rijders van de toerrit
tegen de tijd van mijn aankomst wel zouden binnen druppelen, arriveerde ik
op het campingterrein.
Behalve de zon was er niemand te zien, dus de motor neergezet en in
afwachting van de rest, even heerlijk languit in de zon liggen suffen. Maar
de tijd verstreek en geen motorgeronk te horen, behalve die van een buurtbewoner, die plotseling met veel geraas het gras begon te maaien. Inmiddels
gaf mijn horloge aan dat het al tegen zessen liep en voor wat mij betreft het
weer tijd werd om naar huis te gaan. Echter op dat moment kwamen juist de
clubwinkelier en zijn assistent aanrijden.
Na wat bijpraten heb ik toen de boekjes
voor John aan Gerrit overhandigd en ben ik
weer naar huis terug gereden. Uit de reacties heb ik inmiddels vernomen dat jullie een
fantastisch weekend hebben gehad, hopelijk
zullen er nog veel volgen en wacht ik met
spanning af of het Zandpadentreffen nog
doorgang zal vinden straks.

“The lone rider”
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Najaarstreffen in Heerde
door : Roel de Glopper

Vrijdagmiddag met een grauwe lucht uit De Meern vertrokken. Dat was erg
prettig omdat er van Utrecht tot Amersfoort file stond. Kreeg ik het in elk
geval niet warm. Het was wel ongezellig, zo alleen in de file. Jasper zou pas
’s avonds met de trein komen. Ik had dus niemand om tegen aan te zeuren
behalve mijzelf. Mijn planning ging door de file wel de mist in. Door om drie
uur te vertrekken, hoopte ik er om kwart over vier te zijn. Het werd ruim vijf
uur.
Bij aankomst ontwaarde ik gelijk de nieuwe “heftafel” van Ruud. Hij had
dit keer een speciale versie bij zich waar complete zijspannen op konden.
Met een lier werden ze er opgedraaid en als ze helemaal niet te repareren
waren konden ze gelijk achter een auto gezet worden om afgevoerd te worden. Snel de tent opgezet want om zes uur begon het eerste en misschien wel
leukste programma onderdeel. De zand(blubber)rit door de Veluwse dreven.
Gelukkig begon de tocht een beetje te laat zodat ik nog net tijd had voor
een half biertje. Wat een prachttocht! Na een voorzichtig begin kreeg ik
door Nicolai een bakkenist aangereikt. Clemy was te zwaar om samen met
de jeugd én Nicolai op één motor te zitten. Dat was geen goede beslissing
van Clemy. Toen ze bij mij in de bak ging zitten had ik nog een aardig idee
van de kleuren van haar kleding. Aan het eind van de tocht was er alleen
nog maar donkergrijs met hier en daar zwarte stippen. Hoewel de bakkenist
van Gerrit (Fred) alles overtrof. Zijn heldergele veiligheidsvest was een egaal
grijze spencer geworden, maar Fred zijn glimlach bleef stralend.
Verder bleek tijdens deze tocht dat Gerrit en ik onze BMW’s toch eens moeten gaan beoordelen op hun mate van vrijboord. Waar de Russen gewoon
over een boom wipten, ik er met wat wat kunst en vliegwerk ook nog wel
overheen kwam, moest voor Gerrit de volledige boom verwijderd worden.
In de laatste seconde van de tocht kreeg ik een SMS van Jasper dat hij op
het station van Wezep stond. Gelijk doorgereden naar het station. Jasper
keek naar de motor en was blij dat hij niet eerder was gekomen (geen
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liefhebber van
onverhard). Hij
kon nog net een
schoon plekje
vinden om te
zitten Clemy,
bedankt voor het
poetsen met je
vieze kleren. Na
een verantwoorde
maaltijd bij de
dichtstbijzijnde
snackbar naar de
camping gegaan.
Gelukkig reed
er een auto moet
goede verlichting en een bescheiden snelheid voor me. Mijn koplamp is toch
slechter dan ik dacht als er geen straatverlichting is. Na de tocht nog lang
nagepraat in de schuur met een grote
vuurton ervoor. Die combinatie van een
volop brandende vuurton en broeierig
weer was niet zo gelukkig, iedereen
liep zachtjes te druipen. Nadat Koen
en Huib zich uitgeleefd hadden op de
gitaren en Nicolai een serenade op
zijn accordeon had gegeven werden
we om half twee door de boer naar
ons bed gejaagd. Was ook hoog tijd
voor al die oude mensen. Wisten jullie
dat het merendeel van onze leden al
naar de 50+ beurs mag?
Zaterdag begon beter dan alle weerberichten die week hadden gezegd.
Toen ik wakker werd stond de koffie al
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te pruttelen in de grote koffiekan in de schuur. Na een rustig ontbijt en voor
een aantal nog een sprintje naar de benzinepomp (geen tankstop in de toerrit) gingen we op pad. Michel,Cobus en Bertus hadden een zeer gevarieerde
tocht uitgezet. We begonnen op keurig asfalt wat langzaam overging in hard
zand. Op sommige stukken werd het wat ruwer en daar stond Bertus dan al
klaar om de mensen die daar geen zin in hadden om te leiden via stabielere
wegen.
Na eerst een stuk over
de Veluwe gereden te
hebben zijn we daarna
het artilleriemuseum bij
Oldebroek gaan bezoeken. Vanuit het restaurant
hadden we een overweldigend uitzicht over de
Veluwe.
Na ons “cultureel
moment” doorgereden
naar Hattem voor ons
“culinair moment”. We
werden verwezen naar de snackbar aan de haven. Gelukkig hadden wij
deze info iets eerder dan de rest van de groep. Nadat wij onze bestelling
geplaatst hadden kwam driekwart van de UDCN binnen. De blik van lichte
onrust op de gezichten van de twee bedienende meiden ging langzaam
over in een blik van blinde paniek. Uiteindelijk heeft volgens mij iedereen
gekregen wat hij wilde, hoewel het soms wat te zwart en een andere keer
wat te bleek was. De tocht vervolgt langs en door de uiterwaarden van de
IJssel. Ik ben in dit gebied redelijk bekend dacht ik, maar ik kwam geregeld
voor (aangename) verrassingen te staan. Na de toertocht in Heerde de PLUS
onveilig gemaakt en als echte carnivoren veel vlees ingeslagen voor de BBQ.
Na het eten met zijn allen in een mooie zomeravond uitbuiken tot DE GROTE
KLAPPEN kwamen. Ik lag toen al in bed dus ik laat de rest van de avond
voor Jasper.
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Ja dank je wel papa, haha, nou we waren gezellig bij de vuurton aan het
kletsen toen we in de verte de bliksem zagen. Ze kwamen steeds dichterbij,
iedereen denkt: “ OEI gaat dit wel goed komen? ” Nou.. antwoord is.. nee,
het regende en waaide zo hard dat mijn vader, voordat de storm begon in
zijn mandje lag, in de tent héérlijk kon slapen.
Ik, Jasper de lieve aardige zoon van Roel, moet in de schuur blijven schuilen
omdat ik NET te laat was om naar bed te gaan. Benno komt naar me toe
gelopen en vraagt: “ Jasper, heb jij nog contact met de buitenwereld? Ik niet
meer met deze Vodafone. Ik ging kijken op mijn mobiel en kon geen beeld
krijgen, naar een vriend gesmst vanuit Utrecht en die smste me terug: Het is
rond 1 uur 2 uur klaar, nou, doorgegeven aan Benno. Benno ook weer blij en
het werd een leuke avond.
Koen ging met zijn gitaar lekker luid spelen iedereen ging meezingen het
was dus 1 groot plezier en waren de regen en gedonder helemaal vergeten,
naja.. vergeten? Iedereen ging uit de schuur kijken en ze vragen zich af:
“staat mijn tent er nog? “ , “ Staat mijn motor er nog? “, “ Staat mijn camper
er nog? “ Maar ja, het is goed afgelopen, ik ging naar mijn bed en de volgende dag gingen we naar huis.
Je zal denken, Jasper is klaar met zijn verhaal.
Nee hoor, er is iets meer gebeurd! De volgende dag, toen we naar huis
gingen rijden, reden we door de de polder. Maar dan, kregen we panne,
de versnellingsbak was kapot, en bellen rond om naar hulp te vragen maar
niemand nam op, toen kregen we beet!
Sandra zegt: “ Met Sandra? ” Roel zegt: “ Hallo met Roel, is Ruud thuis? “
Sandra zegt: “ Nee, hoezo? “
Roel zegt: “ Ja we hebben panne en de versnellingsbak doet het niet meer “
Sandra: “ Oh gut echt waar..? Ik zal tegen Ruud zeggen, als hij thuis komt,
dat hij jullie kan ophalen “ Roel zegt: “ Ja bedankt, oh ja Sandra, zal jij eerst
Ruud wat te eten geven voordat hij kan vertrekken? “
Sandra: “ Ja hoor komt goed als jij maar de koffie regelt voor hem “
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Roel: “ Komt voor de bakker “ Nou, toen moeten we wachten op Ruud.. en
mijn sigaretten waren op en ik begon nogal chagerijnig te worden..
ik vroeg aan me vader: “ Pap, waar is het tankstation? ”
Roel: “ Ja hier 5 km vandaan “ “ weet je zeker dat je gaat halen? “
Jasper: “ Ja hoor met gemak “
Nou, ik ging lopen en maar lopen en maar lopen.. toen ik eindelijk bij het
tankstation was, kon ik sigaretten kopen maar.. wat ik als eerste deed, is
DRINKEN halen. Nou nou nou.. toen helemaal terug gelopen en Roel zit maar
op zijn luie reet te wachten op Ruud. Ik kwam erbij zitten.. we bleven maar
wachten en maar wachten. Ah eindelijk! Ruud komt eraan.. ( wij zaten van
15.00 – 18.00 uur vast )
Spullen in de auto gegooid, de motor met zijspan achterop en we gingen koffie halen zoals Roel het beloofd had.
Toen kwamen we veilig thuis. Groet en tot ziens op de volgende treffen

			

Jasper & Roel de Glopper
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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.
Naam
Adolfse C.G.M.
Bouwman A.
Bussel van J.J.M.
Busweiler J.
Damen T.H.J.
Haan de G.L.

Adres
Glindhorst 1
Herenweg 28
Klaproosstraat 21
Hosterd 34
G. Foulkesweg 94
Rootveld 14

Plaats
De Glind
Donkerbroek
Ospel
Puiflijk
Wageningen
Appingedam

Ham van L.A.C.M.
Hobbelink A.W.
Hoffman R.
Klarenbeek E.J.A.
Korpershoek R.
Lampé A.G.
Noyen van M.
Pruim P.
Smit M.
Terlingen M.
Vegchel L.J.M. van
Veller van J.G.W.
Vissers M.A.F.
Wassenaar J.
Wilde de H.A.

Daniëlstraat 3
Weisinkhoekweg 172
Lakenstraat 84
Sterkenburg 47
Kalmoeslaan 11
4, Ernest Mehlen Strooss
Heidijkstraat 2
Molletjesveen 2
Faisantenstraat 32
Terpweg 11
Capelseweg 7
Stuifweg 5
Oude Leedeweg 89
Bitgumerdijk 35
Elburgerweg 61

Langeweg
Boekelo
Wamel
Alphen aan de Rijn
Rijnsaterwoude
Manternach
Rijmenam/Bonheiden
Westknollendam
Hilversum
Heerde
‘s-Gravenmoer
Oosterend Nh
Pijnacker
Marssum
WENUM WIESEL
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Telefoon

E-mail

Specialisatie

busselix@gmail.com

Motorambulance

0342
450157
033-4618786

0516-491316
0495-632222
0487-519018
0317-414471
0596-620428
0168-337774
053-4282529
0487-501529
0172-470274
017-2533528
00-352-26780387
00-32-15520248
075-6212180
06-16162940
0578-617268
0162-318998
06-54714819
015-3697860
058-2541777
055-3122185

damen_theo@hotmail.com
gldehaan@planet.nl
benno@udcn.nl
rrhoffman@kpnplanet.nl
Dneprk750@tele2.nl
techniek@udcn.nl
alex@oocs.net
mark.van.noyen@belgacom.net

Alleen Morele Steun
Dnepr, zijkleppers, panne onderweg,
sleutelgelegenheid

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

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

Dnepr, sleutelmogelijkheid

jan.wassenaar@wxs.nl
dwspw@hotmail.com

Dnepr onderdelen, tweetakten

evt. overnachtting

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

