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Van de voorzitter.

Zo. Het seizoen zit er weer bijna op. Alle treffens achter de rug. Benieuwd 
wat de herfst gaat brengen; natte narigheid, of, net als vorig jaar, nog volop 
mooie dagen om een fikse rit te maken…

Jammer genoeg heb ik het Najaarstreffen moeten missen, ik had vooral spijt 
toen ik op Facebook las dat er een bezoek was gebracht aan Huize Doorn, 
het kasteeltje waar de voormalige Duitse Keizer Wilhelm II na de Eerste 
Wereldoorlog zijn laatste dagen doorbracht, voornamelijk met houthakken. 
Wonderlijk dat er nog bos over is, na zijn verscheiden.

In de tweede klas van de middelbare school heb ik eens een spreekbeurt 
over de Eerste Wereldoorlog gehouden. Ik had mij terdege voorbereid en 
had vliegtuigmodellen gebouwd, dia’s, foto’s en documenten verzameld. Die 
moest ik allemaal laten zien, en er was een boekenprojector, diaprojector, 
verduistering en een amanuensis voor de bediening van de elektrische appa-
ratuur geregeld om alles te vertonen. Omdat ik toen ook al enigszins breed-
sprakig was, had ik aan een uur 
niet genoeg om die vier oorlogs-
jaren te behandelen, en omdat 
het begin jaren ’70 was mochten 
mijn klasgenoten stemmen of 
ik het tweede uur mocht door-
gaan en mijn verhaal afmaken. 
Dat mocht, maar wel onder de 
voorwaarde dat ik de dia’s van 
de schone Mata Hari opnieuw zou 
laten zien. Blijkbaar deed zij nog 
steeds jongensharten sneller klop-
pen! (Haar naam dook onlangs 
weer op, omdat sommigen zich 
afvroegen of zij familie van Badr 
Hari was, maar dit terzijde.)
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Toevallig had ik de dag voor het treffen een groot artikel over dit museum 
gelezen, dat weer ernstig in zijn bestaan bedreigd wordt. In 2000 was het 
onder staatssecretaris van der Ploeg ook al bijna wegbezuinigd, daar stak 
toen een storm van protest tegen op, in tegenstelling tot nu. Cultuur is ver-
dacht geworden. 

De sluiting in 2013 vanwege een negatief advies van de Raad voor Cultuur 
lijkt bijna onafwendbaar. De argumenten? Het museum is niet ‘Nederlands’ 
genoeg, en de Raad vindt het publieksbeleid “te weinig vanuit een inhoude-
lijke binding met het publiek vormgegeven en richt zich voornamelijk op het 
binnenhalen van meer bezoekers”. Terecht vraagt directeur Goossens zich af: 
“Sinds wanneer is dat laatste een probleem?” Het museum voorziet voor 52% 
in eigen inkomsten, waarbij de norm voor subsidie 17,5% is, maar dat speelt 
plots geen rol meer bij het advies van de Raad.

En niet ‘Nederlands’? De Europese vorstenhuizen zijn en waren allemaal fami-
lie van elkaar. Keizer Wilhelm was tevens Prins van Oranje! Koning Willem II 
was getrouwd met Anna Paulovna, de zus van Tsaar Nicolaas I, en Wilhelm 
II een neef van de tsarina Alexandra Fjodorovna (de vrouw van Nicolaas II). 
Als er iets Europees is in ons land dan is het wel dit museum, dat zich als een 
spin in het web van een netwerk van Europese zaken bevindt. Zolang Neder-
land in Europa ligt, is dit museum van belang.

En om een dergelijk prachtmuseum aan de vooravond van de 100-jarige 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014 te sluiten getuigt van bijzon-
dere kortzichtigheid en een enorm gebrek aan historisch besef.

Aan historisch besef ontbreekt het de UDCN zeker niet! Zoals wij ons enkele 
jaren terug met onze Sovjetmotoren gezamenlijk voor Paleis Soestdijk, door 
het Nederlandse volk aan Koning Willem II en zijn Russische bruid Anna Pau-
lovna geschonken, zo bezochten wij deze keer de laatste residentie van de 
neef van de Russische tsarina. Het draait tenslotte allemaal om onze motor-
fietsen…

    Frans de Wit.
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Van de redactie

Zo, nu de blaadjes buiten weer beginnen te vallen hebben we ze maar 
opgeraapt en in een boekje gestopt. De een na laatste twin van het jaar heb 
je weer voor je liggen. Het merendeel van de activiteiten voor dit jaar zit er 
jammer genoeg al weer op. Zo’n jaar lijkt wel steeds korter te gaan duren 
en we hebben gelukkig nog een paar maanden voor de boeg waarin een 
heleboel kan gaan gebeuren.

In deze twin vindt je een aantal uitgebreide verslagen van de laatste treffens 
en natuurlijk deel I van het Engeland treffen 2012. Zoals iedere 4 jaar zijn 
we weer met een aantal liefhebbers afgereisd richting Engeland om daar 
te genieten van de mooie wegen, de vriendelijke mensen en natuurlijk het 
Engelse bier. Dit keer met drie groepen motorrijders afzonderlijk vertrokken. 
De enige overeenkomst, we gaan elkaar treffen op de East European Rallye 
te Market Harborough. 

In totaal een 16 motorrijders en drie automobilisten (de familie Hoffman, met 
een brommer bij dat dan weer wel) troffen elkaar uiteindelijk idd op dat 
treffen. Wat er uiteindelijk aan voorafging lees je in deze Twin.

Voor mij liep de reis op zich prima maar het eindje was iets minder. Vier jaar 
geleden was ik met Olga en blies ik mijn versnellingsbak op, dit keer ver-
trouwde ik mijn Russische schoonheid niet want ze had in de voorafgaande 
weken al geregeld flink geprotesteerd tegen me. Dus maar met Helga afge-
reisd, de BMW R100 RT  met Dnepr zijspan. Heen ging prima en ondanks de 
openstaande werkzaamheden aan haar vering reed het allemaal voorspoe-
dig. Ben inmiddels lekker gewend aan het ding en het rijdt best.

Op de terugweg naar de boot sloeg het noodlot toe, een combinatie van 
slecht kijken, gewoonte rijden en totaal verkeerd remmen zorgde ervoor dat 
ik bij een noodstop de BMW op de kop geremd heb. Het landen ging voor 
de motor zachtjes want de bak viel boven op mijzelf. Nadat ik samen met 
Roel de motor weer op de poten kreeg bleken mijn ribben aardig aan het 
protesteren te zijn maar ja, alles leek nog goed in elkaar te zitten. Na een 
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half uurtje op en neer bellen met verzekering en wat rust toch maar eens kij-
ken of de motor nog recht was. Dit bleek zo te zijn, ze liep ook nog normaal 
dus toch maar verder gereden naar de boot. Onderweg af en toe van de 
pijn gestopt en om een lekkend vlottertje re fixen (moest Ruud doen omdat ik 
al niet eens meer kon bukken toen) maar uiteindelijk hebben we de boot toch 
ruim op tijd bereikt om enige tijd later herenigd te worden met alle andere 
Nederlandse motorrijders, ook de bikkels die eerder weg gingen en langer 
weg zouden blijven. De bak kan in oktober weer naar de spuiter en dan laat 
ik er maar meteen een biesje onder de lak opzetten. Het moet toch opnieuw.

De thuisreis op maandagochtend vanaf de boot was pijnlijk maar over de 
snelweg goed te doen en nadat ik de huisarts bezocht heb verzekerde ze me 
ervan dat ik toch nog wel geluk heb gehad. Stuk of vijf gekneusde ribben 
en een gescheurde spier in mijn schouder lijkt alle schade te zijn. Nu weet 
ik weer hoe pijnlijk dat voelt, het was al weer bijna 15 jaar geleden dat ik 
dit voor het laatst gevoeld heb. Ach, onkruid vergaat niet en na anderhalve 
week ging motorrijden weer prima en zo sukkel ik weer door tot de volgende 
activiteiten. 

Dit boekje vind je nog wat info over de a.s. zandpadenrit in november waar 
het natuurlijk altijd goed spelen is met de brommers. Het sleuteltreffen is dan 
achter de rug en langzaam aan gaan we weer naar de winterperiode toe 
waarin het groot onderhoud plaats kan vinden. Het sleuteltreffen was trou-
wens volgens mij een succes. Ik kon zelf alleen op zaterdag even een kijkje 
gaan nemen maar de mensen waren allen erg enthousiast, er liep een man of 
twintig, vijf en twintig rond, en er werd volop gesleuteld. Mark en Jan zorg-
den voor de onderdelenstroom en het weer werkte ook heel aardig mee. Een 
aanrader denk ik en zeker iets om nog eens een keertje te herhalen volgend 
jaar.

Ik (Jos) heb eigenlijk niet zoveel te melden deze keer. Naar het treffen in 
Engeland kon ik ook deze keer weer niet, aangezien de Britten besloten heb-
ben om het evenement laat in augustus te organiseren. Voor mij is de vakantie 
dan meestal al voorbij! 
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Tijdens de Vlietlanderit op 1 september was er geen patiënt meer over om 
bij mij in het bakkie te komen  zitten.  Gelukkig zijn er dus genoeg rijders om 
deze mensen een mooie dag te geven.  Ik was overbodig en ben maar met 
span en al naar huis terug gereden. 

Naar het voorjaarstreffen kon ik door omstandigheden ook al niet en tijdens 
het sleutelweekend ben ik (mede) voor jullie naar Brussel gereden. (Meer 
hierover in deze Twin)

De dag daarna was ik ziek en moest ik verstek laten gaan bij het maken van 
het boekje; dat Benno en ik altijd op zondags in elkaar flansen.  Dus alle 
credits voor Benno deze keer!

Jullie lezen het voor mij dus alleen maar kommer en kwel.!
Misschien gaat het zonnetje toch nog schijnen tijdens het lezen van deze Twin, 
want er staan weer veel  leuke stukjes in.

Verder gaan we het hier maar 
bijhouden en we wensen je dan 
ook veel plezier met deze dikke 
najaarstwin. 

Hou de glimmende kant boven,

Groet,

Benno en Jos
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Zomertreffen 2012, Leimuiden
door: Clemy van der Steen

Zonder Nicolai, omdat hij als motormonteur mee is op met motortrails, ver-
trokken we vrijdag naar Leimuiden. Bijna een thuiswedstrijd, dus we vonden 
dat we gewoon lekker moesten gaan. Van te voren op het forum geïnfor-
meerd of er nog bakken vrij waren zodat we mee konden met de tourrit. We 
gooiden de kampeerzooi in de bus. Dan hoef je niet je best te doen om alles 
netjes in te pakken en laad je ook nog een zijspanfiets in en een ander fietsje. 
En…een heel oud 3-persoonstentje lang geleden gekregen van een oom van 
mij (en toen al aardig stuk gekampeerd), zodat we gezellig met z’n drietjes 
konden liggen. O ja, wat we ook nog in de bus stopten was de blauwe koel-
box van de “mystery guest” van het voorjaarstreffen.

Ja, het was wel droog tijdens dit treffen, tenminste als je net als ik op zater-
dagavond was vertrokken. Dit keer moesten we de strijd aan met de wind 
(wk 7/8). Het avondeten naar binnen krijgen was een kunst op zich, want de 
soep waaide gewoon van je lepel. De eerste die zich echt gewonnen gaf aan 
de wind, was het tentje van mijn oom. Na zo’n 30 jaar trouwe dienst hebben 
we hem achter kunnen laten in de container. De kinderen mochten vervol-
gens kiezen, of een andere tent ophalen of in de bus slapen. Die keus was 
snel gemaakt….in 
de bus! Nou is het 
natuurlijk geen cam-
per, maar met een 
beetje improvisatie 
konden we er met 
z’n drietjes liggen.

Avond verliep als 
vanouds gezellig, 
maar een kampvuur 
was uitgesloten…
want helaas ging de 
wind ook later op 



8

Nummer 89, oktober 2012Ural Dnepr Club Nederland

de avond niet liggen. Maar de camping had een binnenverblijf en er verstre-
ken zoals altijd flink wat uurtjes voordat iedereen zijn tentje opzocht. Heel 
wat keren het verhaal vertelt van Niek en de avonturen van motortrails. Het 
begint inmiddels wel meer op een soap te lijken daar in India dan op een 
avontuur. De kinderen waren ook moeilijk naar bed te krijgen, niet door de 
gezelligheid in het binnenverblijf, maar door de trampolines, skelters, hooi-
schuur met slingertouw, koeien, kalfjes en vooral door het nestje met jonge 
poesjes.

Op zaterdag hebben we een leuke tourrit gemaakt door de haarlemmer-
meerpolder en de bollenstreek. Halverwege was een bezoekje met rondlei-
ding ingepland aan het museum van het oude stoomgemaal Cruquius. Was 
erg leuk. Naast het museum was een eetgelegenheid, waar vervolgens ieder-
een neerstreek voor een lunch. Mensen schoten wel enigszins in de stress van 
zo’n aanloop. Vooral het persoonlijk afrekenen vonden ze een heel probleem. 
Dom van ze, want hoe moeilijk kan het zijn met een gecomputeriseerde kassa 
en eerlijke mensen op je terras? Hierdoor hebben ze een hoop fooi misgelo-
pen. 

Het eerste deel van de rit zat ik met Sophie bij Jos in de bak. Roel kon zelf 
niet rijden vanwege een armblessure en had ons overgedragen aan Jos. Hij 
was “de baas” van de rit en als je vooraan zit, heb je er weinig benul van 
dat je met een hele groep rijdt. Robin was bij Benno in de bak ingestapt, 
maar bij Cruquius stapte hij bij Jan uit de bak?? Benno bleek problemen met 
een bougie te hebben gehad en had Robin mét stoel overgeplaatst. Ook een 
prima plek. Bij het museum was Benno al weer present en had hij de proble-
men aan zijn motor al verholpen. Na de pauze zijn we van bak gewisseld, om 
nog een beetje tourrit op te snuiven, wat je soms heel letterlijk kunt nemen.

Mooi op tijd weer terug op de camping en begonnen de voorbereidingen 
voor de barbecue. Ruud en Sandra hadden alles keurig voorbereid en nadat 
we de barbecues op de parkeerplaats in de luwte van een rijtje wilgen had-
den geplaatst, want de wind was wel wat gaan liggen, maar ook weer niet 
zoveel, kon het feest beginnen. Ook dit was weer als vanouds gezellig. Maar 
als je iedereen zo zag zitten met al die lagen kleding aan zou je denken dat 
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je op een koud voorjaars-/najaars-
treffen zat of bij een warm watjes-
treffen. Ach, dat liet de pret niet 
drukken. En passant was er ook nog 
even een kalf geboren/gehaald in 
de stal. Mooi om te zien.

Zoals aan al het goede, kwam ook 
aan dit weekend voor ons een eind. 
Na iedereen een handje te hebben 
gegeven terug naar Rijswijk. Toen 
we de volgende ochtend opstonden 
had ik medelijden met iedereen 
die er nog was, want het regende 
pijpenstelen. En natuurlijk UDCN-ers 
zijn allemaal echte kampeerders, 
maar je zooi nat inpakken is nooit 
een feest.

Iedereen bedankt voor het gezellige weekend en ik heb de groeten van 
iedereen aan Nicolai gedaan. Sandra, Ruud en Jos bedankt voor de organi-
satie! En Jos, Benno en Jan bedankt voor het meerijden!

Tot een volgend treffen en dan hopelijk weer met z’n viertjes.

Clemy, Robin en Sophie
P.S. De koelbox is nog steeds niet terug bij de rechtmatige eigenaar, inmiddels is 
de boter er wel uit en hebben we de mayonaise geschonken aan de deelnemers 
aan de barbecue. In dit blaadje een oproep met foto van de koelbox en inhoud.
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NIEUW! 

 

In de clubwinkel is inmiddels 

een groot assortiment aan 

verschillende T-shirts en 

sweatshirts verkrijgbaar. 

T-shirts vanaf 8 euro en 

sweatshirts vanaf 27,50 

Zo zijn er de shirts met het bescheiden logo, het groto “oude” logo, 

het ontwerp met de grote letters en gereedschap, met de dnepr in een 

mooie print en inmiddels ook met de K-750 en de M-72. Ook T-shirts! 

Dus voor elk wat wils!  T-shirts zijn op te sturen (brievenbuspost) 

sweatshirts op de treffens (meestal) verkrijgbaar. 

Vraagje: is er behoefte aan kindermaten? Meld dat dan even via een 

mailtje aan clubwinkel@udcn.nl 

 

Mvg Gerrit 
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Eigenaar gezocht:

Van wie is deze koelbox, achtergelaten bij het voorjaartreffen(4,5 en 6 mei 
2012) in Sint Geertruid.

Ook zat er nog boter in (opgemaakt i.v.m. ranzig worden) en een fles mayo-
naise (geschonken aan de deelnemers aan de barbecue bij het zomertref-
fen). 

Graag hoor ik van wie de koelbox is en wat er mee te doen. 

Clemy van der Steen
clemyvandersteen@gmail.com
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Verplichte APK voor alle motorfietsen in Europa

De Europese Commissie stelt voor om alle soorten 
van gemotoriseerde tweewielers op te nemen 
in een verordening betreffende de periodieke 
technische controle voor voertuigen en wil een 
jaarlijkse inspectie voor alle voertuigen ouder 
dan zes jaar. Het nieuwe voorstel is op vrijdag 
13 juli officieel gepubliceerd door de Europese 
Commissie. Deze maatregel zal motorrijders meer 
dan 1,2 miljard euro extra per jaar gaan kosten.

Tot nu toe werden alleen "motorvoertuigen op ten minste vier wielen" ver-
plicht tot een APK Na vier jaar en vervolgens om de twee jaar moeten alle 
auto’s worden gekeurd. In het voorstel van de Commissie gaat het niet alleen 
over motoren, maar over alle  motorvoertuigen op twee of drie wielen. Dus 
ook onze Russiche zijspannen! De regeling gaat gelden voor alle lidstaten , 
dus ook voor Nederland. Keuring is verplicht volgens de 4-2-1-1-1 regeling, 
na 4 jaar, vervolgens na 2 jaar en dan jaarlijks een APK. Geldend voor alle 
auto's, motorfietsen, bromfietsen, scooters en quads.

De reden voor invoering is de verkeersveiligheid. Gemakshalve wordt hierbij 
voorbijgegaan aan het feit dat de oorzaak van een ongeluk bijna nooit een 
technisch mankement is, maar een menselijke fout. Motorrijders begrijpen 
zeer goed dat een goede technische staat van de motorfiets van levens-
belang is. (laten ze automobilisten maar jaarlijks keuren op hun geestelijke 
gesteldheid en het vermogen een  auto te besturen, maar dat terzijde…). 
Dit brengt forse kosten met zich mee. Eerst heb je de jaarlijkse kosten voor de 
keuring, die al gauw zon’n 50 euro zullen zijn, want wie heeft er een span dat 
jonger dan 6 jaar is? Er zullen er niet veel zijn. Daarnaast komen er uiteraard 
de nodige kosten bij om de motor aan de keuringseisen te laten voldoen. We 
weten allemaal dat bijvoorbeeld de remmerij van een Rus nu niet echt gewel-
dig is te noemen. We passen onze rijstijl daar dan ook op aan. Dit zal echter 
niet door de keurmeester worden meegewogen. Dus het risico dat het zijspan 
niet voldoet bij de remproef is vrij groot. Een ander punt is bijvoorbeeld het 
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uitlaatsysteem. Bij veel van onze spannen is dat niet origineel. Gevaar voor 
afkeuren. Wat te denken van de diverse modificaties die zijn aangebracht, of 
de BMW’s met Ural zijspan? Al dan niet van eigen fabrikaat. Verlichting, etc. 
Ook de uitlaatgassen zullen bij de meeste van onze motoren wel niet aan de 
norm kunnen voldoen. Het is tenslotte oude techniek. 

Kortom, onnodig geld uit de zak klopperij, de enigen die er voordeel bij heb-
ben zijn de keuringsstations en de leveranciers, daarom is de Rai er ook voor 
en de ANWB en de MAG/Fema zijn er tegen. Op 22 september  heeft de 
MAG een protestoptocht georganiseerd, waarbij zo veel mogelijk motoren 
richting Brussel rijden, ben benieuwd of het wat uithaalt, maar niet geschoten 
is altijd mis! Ik hoop dat deze regeling niet doorgaat want dat heeft m.i. zeer 
kwalijke gevolgen.

           Gerrit B.                                            
p.s. als ervaren UDCN lid wist je natuurlijk al lang dat de UDCN als club een 
van de sponsor clubs is van de MAG. Per jaar dragen wij voor alle leden een 
vast bedrag bij aan de fondsen van de MAG omdat zij ook voor onze toekomst 
aan het werk zijn !!
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Mijn echte eerste keer motortreffen

Papa en mama waren heel druk aan het inpakken. En toen ging papa met de 
motor en mama en ik in de auto op reis. Ik heb bijna de hele weg geslapen.
Toen ik wakker werd, waren we op een camping. Er waren al een heel veel 
motoren. Er waren ook een heleboel Eend-auto’s op het veld. En er waren 
andere kinderen! Stef wilde wel met mij voetballen en bij de Eendenclub 
kijken. Ik mocht ook heel laat naar bed. 

Zaterdagochtend was ik al meteen weer in de grote tent bij de eendjes te 
vinden. Even later ging ik met mama samen bij Stef en zijn papa en mama 
eten.  Om half elf gingen we onze motorjas en helm aandoen. Ik mocht ook 
mee in het zijspan! Ik ben dan ook al een hele grote meid – en het is erg 
mooi weer! Ik ben heel goed stil blijven zitten. Ik zat alleen, want mama was 
bij Eugène in het zijspan meegegaan. We kwamen bij een groot kasteel! Met 
een echte kasteelpoort en een grote kasteeltuin. We moesten even buiten 
wachten tot de rondleiding begon. Ik ben ook mee naar binnen gegaan. Eerst 
waren we in de keuken van Assepoester, maar zij was er niet zelf. Zij woont 
nu bij de prins in een ander kasteel. We zijn ook in heel veel andere kamers 
geweest. Wat stonden er mooie spulletjes. Ik heb netjes alleen met mijn ogen 
gekeken en niets aangeraakt.  Alleen de prins en prinses waren nergens te 
vinden. Misschien lagen ze wel te slapen…

Bij de eetkamer was ik het zat. Papa en mama hadden het eigenlijk ook wel 
erg warm en gingen met mij mee naar buiten. Samen met Stef en mama heb 
ik op het grote grasveld gevoetbald. Daarna gingen we aan de andere kant 
van de hele drukke weg iets eten. Ik was heel erg moe van alle belevenissen. 
Mama kwam na het eten samen met mij in het zijspan zitten. Ik zei dat ik niet 
kon slapen, want met die helm op kan ik niet duimen. Maar het einde van de 
straat heb ik niet meer gezien. Toen sliep ik toch al. Al veel te snel maakte 
mama en papa mij wakker. Maar dat vond ik niet zo heel erg, hoor. Ik kreeg 
een lekker ijsje! 

En bij de grote kerk was ook veel te doen. Ik kreeg een ballon en er was 
muziek waar ik samen met mama op gedanst heb. Het was wel een beetje 
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raar, want de standbeelden die voor de deur van de kerk stonden, bewogen!
Terug op de camping heb ik lekker gedoucht en gegeten. Terwijl alle ande-
ren gingen barbecuen, kon ik lekker spelen met de kinderen van “de buren”. 
Maar om 21.00 uur was het dan toch echt de hoogste tijd om naar bed te 
gaan. Ik was ook best wel erg moe, dus ik vond het ook nu niet erg. Ik sliep 
meteen.

Zondag was alweer de laatste dag. En ook nu was het weer heel warm, mooi 
weer. Bij de Eendjesclub had ik al snel een bolletje met hagelslag gebietst. En 
na het ontbijt was ik ook daar weer te vinden. Ik mocht van mama meehel-
pen om “vlekjes in de auto” te maken. Samen met Kyan (het jongetje van de 
Eendenclub) en zijn moeder gingen we de vlakjes die zij op de auto maakte, 
inkleuren met kwast en verf. Het is echt heel mooi geworden!

Kyan mocht ook nog even samen met mij op papa’s motor een wereldreis 
maken! En toen was het echt afgelopen. Jammer! Maar volgende keer ben ik 
er weer bij! Beloofd!

Linda Korpershoek
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Nazomertreffen
door : Karin

Vrijdagmiddag  7 september.  Mooi weer,  goedlopende Dnepr, zin  èn tijd. 
Tijd voor treffen.  Is nazomertreffen in Buren. Gaan binnendoor. Daar zijn 
ooievaars, kleine bruggetjes,  slingerweggetjes, dijkjes en uitzicht. Véél beter 
uitzicht dan geluidswal of vangrail. En mooi weer! Mooi nazomerweer! Mooi 
weer staat  beter bij weilanden, landweggetjes en grutto’s dan bij mega-
ducten en vierbanen. Lekker achterop bij Harry. Stef in bak.  Beter kan niet, 
toch? Nemen twee pontjes. Man van pont  in de war.  Van zijspan met aan-
hanger.  Is niet de enige. Harry is af en toe ook in de war, maar alleen van 
aanhanger. Vergeet soms aanhanger in bocht. Gelukkig net geen tegenlig-
gers.  Geniet van geluk. Zien nu ook fruitbomen met appels, peren en prui-
men. Veel fruitbomen. Zijn  bijna in Buren. 
 
Camping goed aangegeven. Mooie camping, wel rare naam:  Karekiet. Toch 
weer beter dan Kierewiet. Rijden naar achterste veld, waar treffen is. Zien 
René en Roel die supercamping gevonden hebben. Maar ook Derek en Irene,  
Catweazle, vies Handje, Marion en Eef met dochter en Rop, Ties, Mario en 
Ria, Chris, Huib en iedereen. Is leuk om weer te treffen. Hebben buren in 
Buren: eendjesclub. Ook leuk, maar zonder toertocht. Zal wel teveel toer zijn 
met eendjes. Hebben wel echte eendendokter. In grote koepeltent krijgen 
kapotte eendjes een beurt. Knap je altijd van op. Ook als je eendje bent. 
Leuk hoor, buren in Buren! 

Nog steeds mooi weer! Mooi nazomerweer! Tentje staat, bier en wijn smaakt, 
vuur is aan, clubwinkel open. Lekker kletsen. Duisternis valt. Valt snel ook. Valt 
te snel voor clubwinkel. Gerrit en Fred kunnen maten niet meer lezen. Hoeveel 
keer XL?  Geeft  niks. Clubwinkel morgen weer open. Gerrit en Fred  hebben 
biertje verdiend. En lekker kletsen. Tot laat.  

Zaterdag 8 september. Wéér mooi weer! Mooi nazomerweer. In zonnetje 
ontbijten. Aan picknicktafel ook nog.  Hoeveel mazzel kan je hebben.  Geur 
van eitjes met spek en koffie. Gezellig geroezemoes in zon.  Zijn weer mensen 
om te treffen. Eugène, Robert, Dylan en vader, Goof en Troy, leuk. 
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Zijn ook onbekende mensen. Onbekende mensen zeggen dat ze FIOD zijn, 
maar zijn gewoon van de MAG.  Hebben humor. Komt artikel in MAGblaadje 
over onze club. Onbekende mensen interviewen Roel en René en interviewen 
Linda (grote Linda, want kleine Linda wil liever broodje met pasta). Moeten 
ook op de foto in zon. Motor van Mario moet erbij. Die is best gepoetst. Nu 
nog MAGblaadje in de gaten houden, want we staan daar in! Met foto! 
 
Om 11 uur toertocht van René. Stipt op tijd weg. Da’s nieuw. Mooie route met 
mooi pontje over Nederrijn. Passen er allemaal op. Alweer mazzel. Prach-
tig Amerongen. Wel druk want fruitcorso in Tiel. Die hebben ook mooi weer, 
hopelijk geen bedorven fruit…  Gaan andere kant op naar Doorn. Naar huis 
Doorn. Huis van Kaiser Wilhelm II. Enthousiaste rondleidster met leuke ver-
halen, maar te lang. Wel veel opgestoken. Wist niet dat Wilhelm bomenslo-
per met één handje was door zware bevalling. Wist ook niet dat schamele 
spulletjes van gevluchte keizer in 59 treinwagons naar hier kwamen. En wist 
ook niks van poepdoos in kast, Wilhelm von Oranje, resten van Wilhelm 
in mausoleum in tuin en smoking. Maar rondleidster wist niet wat R was op 
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thermometer. Had Ties haar te pakken. Baalde ze nog meer, na veel te korte 
rondleiding… Leuk mens wel. Lekker lunchen in brasserie in zon of schaduw. 
Heerlijk, alleen Dereks omelet  was beetje laat. Zeker ook weekend voor kip-
pen. Gelukkig mooi weer en weer genieten.  Na lunch bij Eugène in bak. Top! 
Stop in Dorestad. Noemen ze nu Wijk bij Duurstede, maar weet niet waarom. 
Muziekkapel en levende standbeelden hebben ook mooi weer. Gelukkig. Na 
uurtje lekker weer rijden met spannen en solo’s. Is toch het leukst! 

Op camping weer nieuwe mensen om te treffen! Benno met gekneusde ribben 
en Nicolaï zonder trekharmonica. En mooi nazomerweer. Clubwinkel gaat 
weer open en biertjes ook. Gerrit kan maten weer lezen. Kletsen gaat door 
(is nooit opgehouden).  Buren van eendjesclub komen voor rondleiding. Roel 
spant Benno mooi voor karretje: Benno doet rondleiding met verve en uit losse 
pols. Vertelt informatie over Harry’s span, die Harry zelf nog niet wist. Ik ook 
niet, maar da’s wel normaal. Eendjesclub is laaiend enthousiast: kwaken erop 
los. 

BBQ arriveert. Eentje (geen eendje),  dus wordt knus en beurtwachten. Vlees 
wordt toch wel gaar op gas. Inkoopdebacle geconstateerd:  geen kruidenbo-
ter. Vindt Roel niet erg. Eet nooit kruidenboter. Doet wel inkopen… Is verband 
tussen. Toch allemaal lekker èn mooi weer. Mooi nazomerweer. Eendjesclub 
doet Ren je Rot. Eef doet woordje. Woordje voor René en ook Roel. Hebben 
het top geregeld voor ons. Bedankt! Eef ook bedankt.

Vuur laait inmiddels. In drie korven. Dus sterke verhalen komen, maar ook 
oplossingen. Allerlei  oplossingen. Van diamantoorlog in Sierra Leone tot 
bobines van eendjes voor Russen. Of zonnepanelen in China tot mobieltjes-
verslaving van jeugd. Snap niet waarom verkiezingen nodig zijn. Iedereen 
zou UDCN-clubleden moeten stemmen. Wordt alles opgelost. In mum van tijd. 
Hebben Rutte en Samsom het nakijken. Leven is simpel by UDCN. Fijn hoor! 

Zondag 9 september. Zon schijnt weer! Mooi nazomerweer! Onthaasten is 
weer begonnen. Ontbijten buiten blijft genieten. Na laatste bakkie inpakken 
en wegwezen. Iedereen handje, ook Handje (schoon deze keer).  Zwaaien 
naar buren in Buren. Hele eendjesclub zwaait terug. Weer rustig binnendoor. 
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Nou ja, rustig. Harry neemt drempel iets te hard en haalt bocht er vlak ach-
ter niet. Op verkeerde rijbaan en tegen verhoogde rand: aanhanger door de 
lucht en op z’n kant. In recordtijd  twee hulptroepen om ons heen. Niemand 
gewond, alleen schrik. Wel verbogen dissel. Naar schuur vlakbij. Met twee 
lijmklemmen en drie mankrachten buigt dissel weer recht.  Aanhanger gaat 
het redden tot thuis. Wat een  hulp. En wat een geluk! Geniet er weer van!
  
Nu echt rustig naar pontje bij Schoonhoven. Heerlijke lunch in schaduw. Veel 
te zien bij pont: plassende jetski, oude automobielen, veel motortypen en 
soorten. En zulk mooi weer… Laatste stukje. Nog maar even genieten. Vlakbij 
huis begeeft enige Japanse onderdeel aan Dnepr het: accu stuk. Komen 
gelukkig precies ermee thuis! Weer mazzel! En mooi weer! En mooi treffen! 
Mooi nazomertreffen!!! 

Weet het nu zeker: kan niet beter!

     Karin
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Motocrypto

Oplossing vorige opgave:

1.Motorbende 2.Leswagen 3.Rijvaardigheid 
4.Flitskast 5.Overmaat 6.Rampzalig 
7.Oordoppen 8.Spaak 9.Zen 10.Wegwijzers.
 
Nieuwe opgave:
 

1. Toon aangevend merk.                         ya.a.a
2. Zie je als een berg tegen op.                u.a.
3. Geeft je vleugels.                                  .o..a
4. Is een piloot mee in de wolken.             ...
5. Schiet lekker op.                                    ..a
6. Verzekerd de weg op.                            ..
7. Daar steekt een andere wind mee op.   .u.u.i
8. Weer van koninklijke bloede.                  .oya. e..ie..
9. Zijspan met rek.                                      .u.e. e.a..ie.
10. Enge Italiaan.                                        .o...e.
 
Veel succes!

Stuur je oplossing naar:

Luijt.postma@gmail.com
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Een dikke 10!

Dit jaar ben ik 10 jaar in het bezit van een Dnepr en 10 jaar lid van de 
UDCN. Alles bij elkaar had ik niet gedacht dat dit zo’n invloed op mijn leven 
zou hebben.

Vanaf de tijd dat ik  het motorblad “MOTOR” las, toen nog uitgevoerd in 
krantenpapier, stond er altijd boven aan in de pagina een advertentie van 
Vink met een afbeelding van een Ural/Dnepr met een reserve wiel op de 
bak en dat vond  ik zooo gaaf!

Na  een zijspancrossverleden heb ik vanaf mijn vijftigste jaar een oude 
“Rus”in mijn bezit. Eerlijk gezegd wist ik toendertijd niet eens het verschil tus-
sen een Ural en  een Dnepr; ik dacht het een type aanduiding was!
Achteraf bleek dat mijn motor  een mengeling was: Dnepr frame; Ural motor-
blok met een aangedreven zijspanwiel wat niet aangesloten was…..

Kortom hij zat goed  in de verf maar dat was dan ook alles.
Nou ja hoe dan ook na een aantal jaren gesleutel en technische ondersteu-
ning van enkele clubleden besloot ik maar eens naar zo’n treffen te gaan.
 
Dat kwam goed uit, want het was nog geen 5km. van mijn huis nl. in Spaarn-
woude. Het treffen werd georganiseerd door Frans de Wit en de tour was 
de bekende tunneltocht.

Omdat  het zo dichtbij was,  heb ik vrijdags eerst de caravan gebracht en 
ben daarna mijn motor gaan ophalen. Vanaf die tijd hebben  wij (Marion 
en ik) vele treffens bezocht! Het is nog niet eens het gezellige geouweneel ‘s 
avonds bij het kampvuur over die Russische bende maar vooral de gesprek-
ken over van alles en nog wat die mij interesseerden.

De UDCN leden hebben dan wel dezelfde insteek maar hebben verschillende 
achtergronden( van monteur;leraar; acteur;verplegende tot buschauffeur!) en 
dat maakt deze club nou juist zo  leuk.
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De afgelopen tien jaar is mijn wereld enorm verrijkt door deze club.
Dat blijkt ook weer bij het laatste treffen waar mijn dochter en schoonzoon 
met hun Ural bij aanwezig waren!

Bestuursleden, organisatoren en leden hartelijk dank voor dit alles en tot 
ziens op een volgend treffen.

Groeten uit Haarlem ; 

Eef Bilars. 
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Engeland 2012 deel I
door : Diverse auteurs

Vrijdag 17 augustus       
Hoek van Holland - Harwich

Zo, het begin is er. Ondanks het voorspel waarbij Olga het uiteindelijk toch 
niet gered heeft, ben ik veilig op de boot. Helga, de BMW RT met zijspan 
mag dit keer mee om Engeland te verkennen. Scheelt een boel hoor. Nu kan 
ik een uur van te voren weg in plaats van een halve dag, maar het is toch 
minder.

Bij de boot aangekomen zijn 
Hans van Veller en Klaas Jan 
Vlam al gearriveerd. We 
besluiten een visje te gaan 
eten en maken kennis met wat 
Britse motorrijders waaronder 
zelfs een bestuurslid van de 
engelse COC, hoe toevallig 
kan het allemaal lopen. Om 
19.00 uur schepen wij in. 
Roel en Ruud zijn er nog niet. 
Wat moet dat gaan worden? 
Al snel bleek dat dat ook gelukt was dus we kunnen vertrekken. Op de boot 
nog een paar biertjes  en dan naar bed. Dromen van engelse weggetjes. 
(Benno)

Zaterdag 18 augustus       
Harwich – Wing  

Dag twee begint goed. Om halfzes worden worden we wakker geroepen 
door een dame (electronisch helaas). Het uitschepen gaat voorspoedig en om 
kwart voor zeven staan we aan wal. Eerst even tanken en dan op weg. 
Binnen twee kilometers blijken twee Garmins niet in staat om de weg te 
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vinden. Klaas Jan krijgt de zijne aan de gang en is dus verdoemd om op kop 
te mogen rijden. We kunnen echt op weg. Aan het begin van de rit moeten 
we even op elkaar inspelen, merk ik. Uiteindelijk is de volgorde bepaald en 
gaan we op weg. Richting Wing is de bedoeling, “de beroemde kippencam-
ping” waar we al eerder waren. 

Na  een tijdje merken we dat Klaas Jan  en de Yamaha ons kwijt willen, want 
hij gaat steeds de grote weg op met dat ding. Onze enige Russische held, 
Ruud met de Ural krijgt het zwaar maar het gaat goed. Het is wel pisheet, 
32 graden, en dat in Engeland, krjg nu al een beetje spijt van de dikke RT-
kuip op Helga. 

Begin van de mid-
dag bereiken we 
Wing. We besluiten 
zelf koken maar over 
te slaan en besluiten 
“uit” eten en drinken 
te gaan in Wing Hall 
op de camping. 

Voorheen een ver-
lopen camping, nu 
een feest voor het 
oog vol met “chicks” 
zowel dierlijk al 
menselijk. Met een 
biertje en een borrel sluiten we de dag af. 
(Benno)

Zondag 19 augustus        
Wing – Buxton  

’s Ochtends een kalme start op de chickencamping. Omdat we geen bood-
schappen hebben gedaan, moeten we tot negen uur wachten tot de kamp-
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winkel open is. Dan hebben we genoeg eieren, spek en brood om door 
opperkok Hans een degelijk ontbijt te laten bereiden. Daarna snel het kam-
pement opgeruimd, want de temperatuur stijgt al snel drastisch en we staan 
in de volle zon. Nog een keer alle opties van de Garmin doorlopen en naast 
“vermijd snelwegen” ook “vermijd verkeer” aangezet. Wat het ook moge 
betekenen, het helpt. De ene mooie weg na de andere rolt uit de Garmin.

Na ruim een uur rijden in Derby koffie gedronken bij de MacDonalds. Helaas 
even vergeten dat je in Engeland alleen fatsoenlijke koffie krijgt als je om 
“black coffee” vraagt. We hebben ons manmoedig door de slappe slob-
ber met melk geworsteld. Na de “sfeervolle” entourage van de Mac in een 
lokaal winkelcentrum snel verlaten te hebben kwam de ene mooie weg na de 
andere. 

Kennelijk zijn het voor engelse motorrijders bekende paden, want overal han-
gen posters met waarschuwingen over de gevaren van onverantwoord motor-
rijden. Bij een tankstop de kleding aan gepast van “tropic” naar “english”. 
Er dreigden buien. Dankzij de Garmin van Klaas vonden we de camping bij 
Buxton soepel. Helaas was het niets. Teleurgesteld doorgereden en per onge-
luk op de camping “Shallow Grange” terechtgekomen. Langzaam begon het 
te spetteren. Eindelijk de tarp die ik al drie jaar meesleep opgezet. 

Hans heeft droog 
onder de tarp een 
prima pastamaaltijd 
verzorgd. Na de 
koffie langzaam op 
zwaardere genotmid-
delen overgegaan en 
zoals het “oude man-
nen” betaamt, op tijd 
gaan slapen. (Roel)
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Maandag 20 augustus
Buxton

De morgen begon 
zoals hij de vorige 
dag geëindigd was. 
Mistig. Wederom een 
Real English ontbijt met 
eieren en bacon. 

Een afscheidingsbe-
weging had besloten 
maar een dag geen 
motor te gaan rijden, 
ieder zijn keuze, leven 
en laten leven of 
zoiets. 

Benno, Ruud en mijn persoontje hadden het idee een rondje te gaan rijden in 
de High Peaks. Het is een rondje Buxton, Whaleybridge, New Mills, Glossop 
over de “Snake Pass” naar Bemford.  Vervolgens naar Castleton via de 
“Devils Arse” tussen de 
schapen door richting 
Chapel-en-le-Frith 
teug naar Buxton. 

In Buxton boodschap-
pen gedaan en een 
ijsje gegeten en 
daarna terug naar 
de camping waar we 
de wandelaars heb-
ben gewekt met onze 
brommers. 
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Het rondritje was zondermeer spectaculair met weggetjes weinig breder 
dan een zijspan en toch nog lekker zonnig geworden. Na een Bourgondische 
avond en een paar drankjes was het te donker geworden om de boel op te 
ruimen. 

Een nette camping behalve bij “ die Ollanders”. Nog nagenietend van een 
mooie dag. 
(Klaas Jan)

Dinsdag 21 augustus Revenge of the Dnepr
Buxton

De dag begon prima met een waterig zonnetje dat hoop gaf op een droge 
dag. Zoals gewoon smaakte de spek en eieren prima, een goede bodem 
voor een dag rossen door the Peaks. 

Na een bocht hoor ik een raar geklepper onder m’n span. Ik stop en denk 
dat de veer van mijn middenbok is gebroken maar dat is het niet, want die 
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zit keurig op z’n plek. Tien meter verder is een parkeerplaats en daar rijd 
ik klepperend heen. Dit lijkt toch serieuze shit. Eerst hopen we nog op een 
gebroken remschoen, maar na demontage van het achterwiel valt de bijl. 
Cardan aan vellen. 

Gelukkig heb ik ANWB Europadekking, dus het span terug naar Nederland 
zou geen problemen op moeten leveren. Maar UDCN-leden geven niet snel 
op. Terwijl ik met de ANWB sta te bellen heeft Ruud de Hobbyist aan de lijn 
voor BMW onderdelen in Engeland. Dat levert twee telefoonnummers op. 
Benno belt de eerste (Motorworks), maar die moet gaan zoeken in het maga-
zijn, dus later terugbellen. 

Inmiddels arriveert 
Steve, een motorhulp 
van de AA. Als hij 
naar onze motor-
fietsen en ons kijkt 
voelt hij geen enkele 
behoefte om aan 
onze diagnose te 
twijfelen. 

Benno belt Motor-
works terug en die 
blijken het juiste 
cardan te hebben en 
ook nog in Meltham 
te bivakkeren ongeveer 45 km van de plek des onheils vandaan. 
How Lucky can you be!!!!

The boys gaan op cardanjacht. Ik laat het span door de AA naar de camping 
brengen waar we knap kunnen sleutelen. Ik blijf alleen met het span ach-
ter en ga in het zonnetje liggen. Het is inmiddels twee uur ’s middags en de 
belofte is dat de AA er met een uurtje is. Dat wordt ruim twee en een half uur 
en het is flink gaan regenen.
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 Ik kan mijn ogen niet geloven als de AA verschijnt. Een busje dat onmogelijk 
mijn span kan vervoeren. Duizend excuses en met de belofte dat er bin-
nen een uur een wagen verschijnt die wel op de klus is berekend neemt hij 
afscheid. Uiteindelijk verschijnt om kwart over zeven weer een busje niet 
geschikt voor het span. Ik trek het niet meer. 

We laten het 
span achter en hij 
brengt me naar 
de camping met 
zijn belofte dat 
hij er persoonlijk 
op toeziet dat het 
span vanavond 
naar de camping 
wordt gebracht. Op 
de camping heeft 
Benno gelukkig een 
pastaatje klaar 
waar ik een beetje 
van bij kom.

Mijn humeur is zo beneden peil dat ik daar the boys niet aan bloot wil stellen 
(ondanks het prachtige cardan dat ze gescoord hebben) en kruip m’n nest in. 
Terwijl ik lig te slapen is het span rond een uur of negen aangekomen op een 
trailer zo groot dat alle zijspannen van onze groep wel op kunnen. Het span 
staat eenzaam en alleen te midden van alarmverlichting en zwaailichten op 
de trailer.

De volgende ochtend schijnt de zon. Van de boer mogen we in z’n schuur 
sleutelen. Daar hebben Ruud en ik het snel gefikst en na drie kwartier sleu-
telen rijdt het span weer als nieuw. De zon schijnt inmiddels ook weer in m’n 
hart.
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Moraal van dit verhaal
Het samen onderbrengen thuis van de Dnepr en de BMW in één schuur lijkt geen 
goed plan. Die blijken smerige plannen te smeden om het baasje eens goed op 
z’n nummer te zetten. Hun wraak smaakt zoet dus ik denk dat ik over vier jaar 
GEWOON WEER MET DE BMW GA 
(Hans)

(De rest)
Ondertussen moest de rest op weg voor een achtercardan, ‘bevel box’ in 
goed engels. Het leek niet ver uit de buurt en toevallig zat onze oorspron-
kelijke route er voor een deel al in. Nog geen kilometer voorbij de pechplek 
van Hans zit “Winnants Pass” een mooi stukje smalle pas vol met schapen. 
Daarna de Snake Pass af en verder naar Meltham. “Just the other side of the 
Hill”. Hele smalle steile weggetjes en vergezichten. Prachtig gewoon.
In Meltham bij Motor Works het achtercardan opgehaald. Beetje aparte 
toko, wel groot qua postorder maar verder niet veel te doen. Hier ook onze 
eerste bui gekregen. Vijf dagen Engeland en nog geen noemenswaardige 
regen. Ongelooflijk!!  Bij terugkomst op de camping zitten we te wachtten 
op Hans die maar wegblijft. Opeens horen we vertrouwde knallen, Op de 
oprijlaan komt de Noordelijke divisie aangerocheld. Henk, Luijt, Cock en 
Gerrit komen ons gezelschap houden voor een nachtje. Luijt besluit bij ons te 
blijven eten en de rest gaat naar Buxton voor een hapje. Ze hebben al veel 
regen gezien terwijl wij gewoon droog aan het rijden zijn geweest over het 
algemeen. Fijn, even bijpraten met elkaar, het zwarte korhoen wordt erbij 
aangesproken en het is gezellig. 
(Benno)

Woensdag 22 augustus       
Buxton – Kingbury

‘s Morgens mijn tent uitgetrokken. Dat komt door mijn nogal ongelukkige 
keuze van tent die heel klein is. De jongens hadden al koffie gezet. Na wat 
gekeuvel met Hans die afgekoeld was na zijn perikelen met de engelse 
wegenwacht, was zijn humeur weer als vanouds. Dus de gebakken eieren 
waren weer perfekt. 
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Nadat de BMW van Hans weer een cardan had met vol gebit en de tenten 
opgeruimd, zijn we op weg gegaan door het mooie Engelse landschap. 

Nadat we een benzinepomp voorbij waren gereden had ik het idee dat ik 
de volgende zou zijn die stil kwam te staan. Dat klopte dan ook. Na wat 
gehoest en geproest was de tank echt leeg. Dat probleem was makkelijk 
op te lossen door mijn reservetankje in mijn tank te kieperen. Bij de eerst-
volgende benzinepomp gelijk de banden opgepompt om wat makkelijker 
rechtuit te kunnen rijden.. We hebben er ook koffie gedronken of iets dat er 
op moest lijken. Het leek wel een koffietentje uit het Oostblok, zo armoedig. 

In Kingsbury bij Tam-
worth de postbode  
gevraagd of er een 
camping is de buurt 
is. De beste man wist 
een mooie camping 
met een prachtige 
pub op loopafstand. 

Het pad naar de 
pub bracht ons langs 
een kanaal met sluis-
jes en narrow boats. 
Voor onze begrippen 
veel te lang en veel 
te smal, maar de één was nog mooier dan de ander. 

Het eten in de pub was geweldig en de Guinness smaakte ook goed.
(Ruud)

Deel II van onze perikelen vind je in de volgende Twin

KlaasJan Vlam, Ruud Korpershoek, Hans van Veller, Roel de Glopper, Benno 
van Ham
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Agenda 2012-2013

Ook in 2013 komen er weer de vier 
traditionele motortreffens, een extra 
sleuteltreffen en een dagrit. 

Wij hopen jullie op zo veel mogelijk Treffens 
te zien. Let op, een aantal data in 2013 zijn 
nog voorlopig. Je hoort zo spoedig mogelijk 
van ons de definitieve agenda.

23, 24 en 25 november 2012
Zandpadentreffen MZ-club, zie de twin voor meer informatie.

1-2-3 maart 2013
Watjestreffen

16 of 23 maart 2013
Zandhappersrit in de grensstreek rondom Baarle-Nassau

3-4-5 mei 2013
Voorjaarstreffen laatste weekend meivakantie 

21-22-23 juni 2013
Zomertreffen 

13-14-15 september 2013
Najaarstreffen

28-29 september 2013
Sleutelweekeinde
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De tien van de Twin
 Tien vragen… 
  Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam:     Robert Hoffman   
Leeftijd:   43 jaar    
Gezinssamenstelling:  ongehuwd 
Beroep:   Lasser   
Motorpark:    Dnepr MT10, Ural M72,  
   Ish 49, Ish Jupiter, Moskva,  
   2 Tiz-AM-600 (allebei uit 1935), 2 WSK’s (een   
   125 CC en een 175 CC), BMW K75 en 2 brom-  
   fietsen (Jawa’s)             
Lid van de UDCN sinds:  het begin  

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

Vanwege het goedkoop zijspanrijden. Het was de mooiste en goedkoopste 
keus. Bovendien is het een 4-takt.

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

De treffens in Engeland.

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

De flinke deuk in de bak. Ik ging de bocht te hard door en raakte een paal-
tje. Maar dat is al 18 jaar geleden hoor.

4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent?

Dat was een van de eerste weekenden die ik meemaakte in Grolloo. Het 
vroor toen zo hard dat de ritsen van de tenten vastgevroren waren. Om een 
beetje warm te worden, moesten we onder de douche gaan staan. 
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Het vrouwtje van de camping 
heeft nog speciaal voor ons 
brood gebakken in de oven, 
zodat we wat warms had-
den. En het was niet eens een 
winter- maar een voorjaars-
treffen.

5. Heb je nog andere  
  hobby’s?

Ik ben molenaar, spaar 
molenansichtkaarten en ga 
graag naar de bioscoop.

6. Wat was het beste treffen ooit?

De Engelandtreffens en in Nederland de treffens bij de broer van Jan (Jacob 
Wassenaar).

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

Iedere motor is apart. Iedereen heeft zijn eigen stijl en heeft er zijn eigen 
ding van gemaakt. Juist dat er niet één hetzelfde is, is bijzonder.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Pleeg regelmatig onderhoud en zet je motor binnen.

9. Vraag van Mario Vissers aan Robert: Wanneer kom je weer eens  
 uit je molen om een treffen te bezoeken?

In Buren ben ik er weer bij hoor! Dat is bijna op loopafstand. Door allerlei 
omstandigheden heb ik de laatste treffens moeten missen, maar dat heeft 
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verschillende oorzaken. 
Ik word binnenkort moleninstructeur, dus dan zal ik daar meer tijd in moeten 
stoppen,maar als het uitkomt, kom ik zeker naar de treffens.

10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Ik zou heel graag willen weten hoe het met Carel Adolfse gaat en of hij nog 
motor rijdt.
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Zandpadentoertocht MZ Club Holland

Waarde liefhebbers van de (MZ Club Holland) Zandpadentoertocht,

Het is nog wat vroeg in het jaar, en de temperaturen zijn nog niet 
dusdanig dat we er al aan denken, maar,…..

We zijn al wel weer bezig met de zandpadentoertocht J

Dit jaar gaan we naar Ruurlo en omgeving, de route zal grotendeels (75%) 
over onverharde paden gaan. De camping ben ik nog mee in overleg of ze 
wel of niet open zijn (lees: willen gaan) en de route moet ook nog nagereden 
worden. Kortom: wordt vervolgd, als er meer te melden is horen jullie het 
natuurlijk.

Hou 23, 24 en 25 november maar alvast vrij voor de 11 de editie van de 
Zandpadentoertocht

Voor de liefhebbers heb ik nog een aantal (nieuwe) 16 inch noppenbanden 
liggen, voor weinig.

Groet,

   Edgar Spruijt
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Vlietlanderit 2012

De Vlietlanderit 2012 was weer een groot succes!
Dankzij de inzet van een zeer groot aantal vrijwilligers was ook dit jaar de 
Vlietlanderit weer een succes! Door het overweldigende aantal zijspannen, 
het mooie weer, de goed gekozen pauzeplaats en een supermooie route 
hebben jullie de bewoners wederom een dag bezorgd om niet meer te ver-
geten.

De pauzeplek was bij Gei-
tenboerderij ’t Geertje in 
Zoeterwoude. In verleden 
jaren waren de bewoners 
hier wel vaak geweest, 
maar de laatste tijd was het 
er niet meer van gekomen.  
Het was dus een vertrouwd 
adres en een vrolijk weer-
zien van oude – vierpotige 
– vrienden. Onze harte-
lijke dank voor de gastvrije 
ontvangst en de heerlijke 
broodjes!

Onze dank gaat tevens ook 
uit naar de heren van Korps 
Hollands-Midden en het MBT 
voor de excellente begelei-
ding zodat de hele rit veilig 
heeft kunnen
verlopen.

Last but not least: Laurentius, hartelijk dank dat wij gebruik hebben mogen
maken van jullie clubhuis en de koffie was heerlijk.
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Om de Vlietlanderit 2013 een pau-
zeplaats te kunnen geven hebben wij 
ideeën nodig. 

Als iemand nog een leuke locatie weet 
waar de bewoners, de
vrijwilligers en de begeleiding de lunch-
pauze kunnen genieten dan horen wij
dat graag. Het moet natuurlijk wel in de 
omgeving van Voorschoten zijn. 

Graag tot ziens op Vlietlanderit 2013

Arthur Kouwenhoven, 
Ruud en Sandra 
Korpershoek
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Najaarstreffen in Buren, Gelderland
Door: Handje

Eindelijk! Het is zo ver…. Het najaarstreffen. En dit keer is het in Buren, in de 
Betuwe. Verrek, het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik samen met Co en 
Buurman het najaarstreffen in Heerde mocht organiseren! Herman van Veen 
had dus toch gelijk: “De tijd vliegt niet. Ze raast!”.
Inderdaad, ze raast…. Overvolle dagen, weinig vrije tijd, slapen-eten-
werken. Menigeen zal dit herkennen, vrees ik. Het afgelopen jaar was best 
veeleisend, en dan gaan de dagen snel!

Zo snel zelfs dat ik nauwelijks op mijn Dneppertje heb kunnen rijden. Maar 
met het naderen van het najaarstreffen begon het toch flink te kriebelen.
Een aantal weken van tevoren besloot ik om met het zijspan woon-werkver-
keer te gaan rijden, van Heerde naar Apeldoorn. Ik heb daarover nog een 
stukje op ons clubforum geschreven wat ik jullie niet wil onthouden.

“Ik gebruik mijn fijne Dnepr voor woon-werkverkeer tussen Apeldoorn en Heer-
de. Een heerlijk 25 km ritje over een parallelweg naast het Apeldoorns kanaal 
en de A50, met een paar geweldige drempels die alledrie wielen met gemak 
van het asfalt doen loskomen. Aan de ene kant de uitgestrekte weilanden, aan 
de andere de wuivende rietkragen van het kanaal. Heerlijk, die ruimte en de 
frisse boerenlucht! 

Regelmatig kom ik gelijkgestemden tegen/achterop, zowel op de motor als op 
de fiets. Zo ook een jongedame ( ik ben 42, dus de grens is aan verandering 
onderhevig), welke met wuivende blonde haren, strakgespannen kuiten en blo-
zende wangen al stoempend over "mijn" weg zich zo snel als mogelijk naar haar 
werk poogt te verplaatsen. Haar fiets en kleding zijn volledig op elkaar afge-
stemd, strak en sportief en in stemmig glanzend zwart. Elke ochtend passeer ik 
haar, en menigmaal is er ook aan het einde van de middag een korte rendez-
vous langs het kanaal.

Elke ochtend hetzelfde ritueel, waarbij ik haar stilzwijgend passeer en vol-
doende ruimte biedt om van de mooie rit te genieten. Zo krijgt ze meteen 
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de gelegenheid om van de ultieme schoonheid van een Russische zijspan-
motor te genieten. En dan is het ook nog eens MIJN Dnepr!!  U weet wel; 

zwart,chroom,roest,zijspan met alleraardigst rood handje. Hij produceert een 
volle, diepe brom en vliegt angstaanjagend snel in hoge toeren.
En als kers op deze prachtige taart: MOI! In mijn beleving is het geschetste 
totaalplaatje de ultieme natte droom van ...................ja, van wie niet??? 
Maar toen ..... deze ochtend.......ik ben er nog confuus van.

Het geschetste totaalplaatje verplaatst zich tussen Heerde en Apeldoorn...Ik 
geniet ENORM!.....Ik zie "haar" in de verte fietsen, en geef (uiteraard) een dotje 
gas bij.......En toen gebeurde het: ZE KEEK ACHTEROM! 

Vervolgens schiet ze met een paniekerig gezicht opeens naar de linkerkant van 
de weg, en blijft over haar rechter schouder angstvallig het naderende totaal-
plaatje observeren. En wat ze toen deed, tart werkelijk alle fatsoensnormen: 
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ZE KNEEP MET EEN VIES GEZICHT HAAR NEUS DICHT! 
Totaal van slag was ik. Hoe kan dat nou? Het is potdulleme een DNEPR! 
Urals en tweetakten ja, die meuren als een antieke ongewassen onderbroek! Dat 
weet toch ieder gecultiveerd mens? Mijn conclusie is dan ook: deze ehhh...vrouw.. 
is een ongecultiveerde cultuurbarbaar zonder enig benul van goede smaak! 
Ik heb me voorgenomen om vanaf heden net zo lang(zaam) voor haar te blijven 
rijden, totdat ze verslaafd is geraakt aan het hemelse Dnepr-aroma. Ze zal me 
uiteindelijk zelfs volgen tot ik thuis de motor naar binnen rijdt........en dan mag 
ze hem poetsen! (in d`r strakke wielrennersbroekje....)”

Ik ben deze dame in de dagen daarna nog een enkele keer gepasseerd, en 
uiterst vriendelijk naar haar gezwaaid. Ze zwaaide echter niet terug…..
Maar achteraf denk ik dat het “geuren” van mijn motor een soort van inlei-
ding was naar iets wat wij allen vrezen; Trammelant!  Want dat is me wel 
overkomen, dat weekendje in Buren. Ondanks alle zorgvuldige voorberei-
ding, want ik had de carburateurs gereinigd en afgesteld, klepjes gesteld, 
zelfs nog een slappe klepveer  vervangen, olie bijgevuld en bandjes opge-
pompt. De achterrem van nieuwe voering voorzien en alle remmetjes goed 
afgesteld, en een goed gevulde gereedschapskist mee want je weet maar 
nooit op zo`n wereldreis! Oh ja, ook nog de motor een beetje gepimpt met 
mooi bruin leren zadel en zijspanstoeltje.  Zoals altijd rij ik samen met Buur-
man. Hij heet zo, want hij is dus mijn buurman. Buurman rijdt op een Dnepr 
K750, een zijklepper. Deze motor verdient inmiddels het predikaat “Wonder 
van Heerde”.

In maart 2008 hebben Ruud Korpershoek en ik een sleuteldag georganiseerd 
bij mij in de schuur, en daar is de motor van Buurman aan een nader onder-
zoek onderworpen. De uitkomst was uitermate bedroevend, want Buurman 
kreeg te horen dat zijn motorblok niet lang meer te gaan had…… Het was 
zelf een wonder dat hij nog wilde lopen! En zie, het wonder;  ondertussen zijn 
we samen probleemloos naar Giethoorn, Dedemsvaart en Baarle-Nassau 
gereden, en nu weer naar Buren! Je zou er jaloers van worden, die motor 
blijft gewoon prachtig lopen ( hij knalt alleen wel behoorlijk in de pijpen;-)  
en wordt echt regelmatig gebruikt.
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Maar nu dan het treffen.

We starten op vrijdagmiddag in Heerde. We hebben besloten om alles bin-
nendoor te rijden via Apeldoorn, Hoenderloo, Ede, Wageningen, Rhenen en 
Kesteren tot aan Buren. Alles verloopt voorspoedig, al worden mijn voeten 
wel wat heet. Bij Ede is een weg opbreking, waardoor we wel errug lang stil 
moeten staan voor de verkeerslichten. Dat helpt dus ook niet om de boel te 
laten afkoelen, maar we komen erdoor.  Totdat we in Wageningen belanden. 
We zijn er bijna doorheen als ik bij een rotonde ineens geen achterrem meer 
heb! Ik trap er zo doorheen! 

Bij een Dnepr zit de zijspanrem gekoppeld aan het achterrempedaal, dus ik 
moest het met alleen een voorrem doen. Daar had ik dus weinig trek in, want 
als die het ook zou begeven….. Dus de motor aan de kant, en het achterwiel 
eruit gelepeld. En ineens viel er een prachtige rode remvoering op de straat! 
Buurman lachen, en ik stomverbaasd. Hoe kan dat nou? Ik had die er pas 
nieuw ingelijmd met prima lijm? Buurman zegt; En nu? Ik zeg: als ik nou secon-
denlijm had, plakte ik hem zo weer terug. Buurman lacht weer, en zegt: Kijk 
eens achter je!  Ik kijk achterom, en zie in grote letters ; GAMMA.
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Gauw naar binnen, lijm gehaald en voerinkje teruggeplakt. Ondertussen nog 
even gegniffeld om een engelstalige chinees die vol verwondering keek op 
het inlichtingenbord waarom de wijk “NUDE” in Wageningen zo heet . Een 
stief half uurtje later waren we weer vol goede moed onderweg. Wat is het 
stukje langs de Grebbeberg toch mooi. Even later zijn we het water overge-
stoken en rijden door Kesteren, de Betuwe in. Het gaat goed, nog maar een 
klein stukje!  Plotseling begint mijn rechter cilinderkop rare geluiden te maken 
en de motor houdt erg in…. Snel naar de kant van de weg om poolshoogte 
te nemen. Buurman begint wanhopig te kijken, en ik ga me ondertussen zo 
voelen want, WAT NOU WEER?  De motor blijft wel lopen, zij het iets onre-
gelmatig, dus we besluiten om kalm aan door te tuffen op hoop van zegen.
Het lukt, we komen behouden aan in Buren en gaan op zoek naar camping 
“De karekiet”. Het duurt niet lang voor we de weg hebben gevonden en even 
later draaien we de camping op. 

Na 20 meter op het terrein slaat mijn motor af, en ik krijg hem met geen 
mogelijkheid meer aan de praat. Zo dood als een pier, maar WE ZIJN ER!

Het is een boerencamping, omgeven door fruitboomgaarden en toch nog 
verrassend ruim van opzet. De bordjes ”UDCN” sturen ons naar een grasveld  
achter een veld met allemaal 2 CV’s, oftewel “lelijke eenden”. Deze groep 
had dus gelijk met ons een treffen georganiseerd.

Het was wel een enorme afknapper om mijn zijspan duwend op het veld te 
manoeuvreren, maar het weerzien met oude bekenden maakte veel goed. 
Vaak zien we elkaar maar eens per jaar! Nadat we iedereen een handje 
hadden gegeven werd het tijd om de tentjes op te bouwen en een biertje te 
drinken.  Daarna werd het tijd om de motor aan een onderzoekje te onder-
werpen. Meteen heel hard gejammerd richting  Ruud, want Ruud is goed met 
stroom en zo. Wat bleek? Er zat geen drup water meer in de accu; LEEG. 
Die was dus kapot, maar misschien nog net goed genoeg voor het weekend. 
Ik heb dus die accu gewoon onder de kraan gehouden et voila! Er was weer 
stroom. Er bleek een storing in de kabelboom, waardoor de spanningsrege-
laar het voltage te hoog liet oplopen met als gevolg een oververhitte accu en 
een kapot achterlampje. Ruud, nog bedankt voor de hulp.
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Daarna konden we op de motor naar Buren om een hapje te eten. Mooi oud 
stadje, Buren! Zeker een bezoekje waard. Na het eten( snackbar) weer terug 
naar de camping voor een gezellig samenzijn rond het vuur. Maar eerst nog 
effe kijken naar dat rare geluid in mijn rechter cilinder. Daar bleek van de 
inlaatklep het klepsteelhoedje eraf te liggen, waardoor de klepspeling veel 
te groot was geworden. Waarschijnlijk is de klep iets blijven hangen, waar-
door het ding er tussen weg kon vallen.  Dankzij de vuurvaste vingers van 
Mario zat het hoedje zo weer op zijn plaats. Mario, jij ook bedankt.
Even later was het donker, en arriveerde mijn inmiddels vaste bakkenist 
Catweazel op zijn Widstar. Cat, maak nou eens een van die 3 m72’s klaar! 
Jazeker, 3 stuks! ( kapitalist…..)  Ons aller Benno had jammer genoeg in 
Engeland een behoorlijke smak met zijn zijspan gemaakt, en moest thuis gaan 
slapen met zijn gekneusde ribben.  Beterschap, jongen!

De volgende ochtend kwam de MAG (motorrijders  actie groep) langs voor 
een interview en wat foto’s. In Brussel zijn ze namelijk van plan om een APK 
voor motoren in te voeren, en daar houden wij niet zo van.......   Buurman en ik 
hebben ook nog even gekletst met de fotogafe en ik moest nog even plaats-
nemen op mijn fiets voor een foto. Ik had nogal beroerd geslapen, dus dat 
zal me een plaatje zijn geworden!
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Daarna werd het tijd voor de toertocht. René, onze penningmeester had het 
treffen georganiseerd en de tocht uitgezet. Met de pont zijn we overgestoken 
naar de provincie Utrecht voor een tochtje over de Utrechtse Heuvelrug.  Het 
weer was fantástisch, en de omgeving evenzeer. De eerste stop was in Doorn 
bij  Huis Doorn.  Dit landhuis dankt zijn bekendheid aan de Duitse ex- keizer 
Wilhelm 2. Nadat hij was verbannen uit Duitsland na de eerste wereldoorlog 
, heeft hij hier tot aan zijn dood gewoond. Het huis is thans als museum inge-
richt en te bezichtigen. Willempie zelf ligt op het landgoed in een mausoleum 
opgebaard. De gids die ons rondleidde was een beetje overenthousiast, 
waardoor we veel te laat aan de lunch konden beginnen. Het gevolg was dat 
we de volgende stop wel heel erg snel kregen.  Degenen die het leuk von-
den konden nog lekker een uurtje rondkuieren in een stadje. Cat en ik wilden 
graag rijden, dus hebben we op eigen gelegenheid de tocht uitgereden.

 Voordeel daarvan was dat we ruim de keus hadden bij de supermarkt voor 
de BBQ!  De motor heeft zich verder prima gehouden, en éénmaal terug op 
de camping hebben we er maar een biertje op gedronken. Overigens zijn er 
verder geen pechgevallen geweest tijdens de toertocht.



 47

De 2cv club bleek erg geïnteresseerd in onze motoren, dus heeft Benno  de 
belangstellenden een rondwandeling langs onze stalen rossen aangeboden, 
voorzien van tekst en uitleg. Ik heb nog even nagepraat met een paar “fran-
kofielen”, maar het blijven toch rare jongens. Toen wij al lang op 1 oor lagen, 
hielden sommigen van hen het vol tot half 4 in de nacht! Nou ja, de barbe-
cue was zoals gewoonlijk weer gezellig, en het vuur lekker warm. Alleen die 
kruidenboter hé, René! 

De volgende ochtend was alles drijfnat van het condens. Gelukkig begon 
de dag wederom met een stralend zonnetje, dus iedereen kon droog inpak-
ken.  Dat was vorig jaar in Heerde wel anders met die donderbuien!  Het 
was inmiddels al weer tijd om op te breken en handen te schudden. Bij Jan 
Wassenaar nog gauw wat spulletjes voor de motor afgerekend (bandje en 
kabels, en bedankt Jan!). Zo tegen het middaguur  werden de motoren weer 
aangetrapt. Dit keer reed Eugéne samen met ons terug. Mijn motor had 
het verder prima gehouden, dus ik was vol goede moed. Onterecht, bleek 
later……
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Op bijna dezelfde plek als de heenreis kreeg ik weer motortrubbels! De 
rechter cilinder viel ineens dood. Gauw naar de kant van de weg en checken. 
Ik kon hem aan de praat houden op 1 cilinder, en zag de rechter carbura-
teur heen en weer bewegen in het aansluitrubber. De inlaatklep bleef dus 
openstaan! Bleek dus weer dat vermaledijde klepsteelhoedje de boosdoener, 
alleen zat hij dit keer nog half ingeklemd tussen de klepsteel en de tuimelaar. 
Dat zorgde er voor dat de klep niet meer kon sluiten. Ik was het ding zat, en 
heb hem er tussenuit gehaald. Klepje afstellen, en rijden maar weer. 

De thuisreis is verder voorspoedig verlopen, met toch wel erg warme voe-
ten. Maar nog erger: Ik ben het vertrouwen in de motor kwijt. Het blok moet 
gewoon een algehele revisie ondergaan maarrrrr:  Ik zit er zwaar aan te 
denken om er komende winter een BMW r80 blok in te lepelen. Toch vind ik 
een Dnepr blok wel mooier…….   Stiekum zou ik toch graag ook een “won-
der van Heerde” onder mijn zijspan willen hebben. 

Buurman, jij ook bedankt! Het weekend was weer gezellig als vanouds, en ik 
hoop er nog vele te mogen meemaken.

      Handje.



 49

Bruisend Brussel                                         
‘MAG’nifistatie 22 september 2012

Het aanvankelijke plan om op zaterdag 22 september richting Rijnsaterwou-
de te rijden voor de sleuteldag en daar mijn Chang te voorzien van nieuwe 
balhoofdlagers, werd op mijn verjaardag een week daarvoor gewijzigd. 

Harry Zethof had het idee opgevat om naar Brussel te rijden voor een pro-
testrit van de MAG (Motorrijders Actie Groep) tegen de APK voor motorfiet-
sen. Nu had ik hierover natuurlijk al gelezen en hierover een mening gevormd 
(Tegen) en was tevens van mening dat ik hiertegen toch wat van mijzelf moest 
laten horen en zien als bezitter van 2 motoren (bijna 3) die in de categorie 
‘oldtimer’ thuis horen.

De feiten:

De Europese Commissie stelt voor om alle gemotoriseerde tweewielers op te 
nemen in een verordening voor periodieke technische controle. Er moet een 
jaarlijkse inspectie komen voor alle voertuigen ouder dan zes jaar. Het voor-
stel werd op vrijdag 13 juli officieel gepubliceerd door de Europese Com-
missie. Pas in het najaar wordt er door het Europees Parlement beslist. Deze 
maatregel zal motorrijders meer dan 1,2 miljard euro extra per jaar gaan 
kosten. 

Brussel

Zo gezegd zo gedaan en op zaterdagmorgen vertrokken we richting 
Hazeldonk om daar te verzamelen en dan in een grote stoet van motoren 
richting Brussel te rijden. Bij Hazeldonk waren al veel motorrijders samen-
gekomen en we hoorden dat er al een stoet van 800 man was vertrokken. 
Wij zouden in de laatste stoet om 11:15 via Antwerpen naar het Atomium in 
Brussel rijden. Het werd inderdaad een indrukwekkende parade van motoren 
van allerlei pluimage. 
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Onderweg moest ik aan de film 
‘Quadrophenia’ denken. Waarin de 
‘Mods’ in grote groepen op hun scoo-
ters van Londen naar Brighton reden 
om daar het gevecht met de ‘Rockers’ 
aan te gaan. (We are the mods, we 
are the mods, we are…, we are…, 
we are the mods!). In Brussel aange-
komen werden we geëscorteerd door 
de Belgische politie en bij het Ato-
mium afgeleverd. Hier waren al veel 
motorrijders aangekomen en de oprij-
lanen naar het Atomium stonden aan 
weerzijden vol met motoren.  Belgen, 
Fransen, enkele Britten, maar vooral 
Nederlandse motorrijders. Er was een 
klein podium voor het gevaarte met 
de 9 bollen, waar enkele mensen van 
MAG en Fema (Federatie van Europese motorrijders) zouden spreken.

De verschillende sprekers (o.a. Nico Perk (MAG), Aline Delhaye (Fema)) had-
den het met name over de absurditeit van het voorstel. Slechts 0,3 % van de 
ongelukken met motoren zijn gerelateerd aan de technische toestand van het 
voertuig. Perk benadrukte nog eens extra dat het slechts gaat om 3 op de 
1000 voorvallen. Hij en Aline Delhaye hadden het ook over de sterke lobby 
van de Duitse brancheorganisatie van testhuizen (Dekra). Zij hebben belang 
bij het zo vaak mogelijk keuren van motorfietsen.

Hierna spraken ook nog de voorzitters  van de MAG Engeland, MAG Frank-
rijk en zelfs een voorzitter van de Noorse MAG; die kennelijk ook last hebben 
van de Europese wetgeving. Tot slot van de manifestatie kwam Europarle-
mentariër  Wim van de Camp (ook CDA) nog aan het woord. Van de Camp 
is een van de weinige politici die het motorrijden in het bloed hebben en 
iemand die dicht bij het Europese vuur zit. 12 jaar geleden demonstreerde hij 
ook al samen met de MAG op het Malieveld in Den Haag tegen de invoering 
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van het rekeningrijden (ook voor motorrijders) zoals dat door Tineke Nete-
lenbos was voorgesteld. Een man waar wij nog wat aan kunnen hebben. Ook 
hij hield een vlammend betoog tegen de invoering van een periodieke APK 
voor motorfietsen. Hierna was de manifestatie afgelopen en druppelden zo’n 
3000 man (volgens zeggen 6000 man) Brussel weer uit. 

Ikzelf ben nog van mening dat een APK voor onze motoren zeer slecht voor 
onze Russen zou kunnen vallen. Waarschijnlijk zal er wel zoiets van een over-
gangsregeling komen als er een APK wordt ingevoerd. Toch vrees ik dat de 
emissie-eisen funest zullen zijn  voor het op de weg houden van onze Russen 
en Chinezen, het remvermogen dan nog daargelaten!

Het wachten is op de beslissing van de Europese commissie. In ieder geval 
hebben we wat van ons laten horen, hoewel ik op Harry na geen enkele  
UDCN-er in Brussel ben tegengekomen! (Schande)

       Jos Luijckx
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Deukjesdag ?

Toon ook hier de foto’s van je ongeluk afgelopen avonturen met een zijspan. 
Dit keer een bijdrage van J.K te E. en B.v.H. te L. (Namen ivm privacyredenen 
onherkenbaar gemaakt :))
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Alles van waarde is weerloos…

Chuska is een klein dorpje op een schiereiland tussen de Zwarte Zee en de 
Zee van Azov, net tegenover de Krim. Idyllisch gelegen in een natuurgebied 
‘aan het eind van de wereld’, met kilometers lange zandstranden aan warm 
water vol te vangen vis, was het, tot voor kort, een gewilde vakantiebestem-
ming voor bezoekers uit heel het enorme land dat de Sovjet Unie was. Met 
de nadruk op ‘was’. 
Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie begin jaren ’90 liep het aantal toeris-
ten snel terug. De bouw van een nieuwe transporthaven hielp ook niet erg.

Doodsklap voor het dorpje 
was de bouw van een 
terminal voor de chemische 
industrie, die de bewo-
ners verjoeg.  Net als bij 
de bouw van een nieuwe 
spoorlijn bij ons, of van-
wege gemaakte afspra-
ken met de Belgen, als 
de staat zegt dat je moet 
ophoepelen, hoepel je op. 

De inwoners van Chuska 
kregen nieuwe woningen 
beloofd, twintig kilometer 
verderop. Die zouden al 
meer dan een half jaar 
geleden klaar zijn. Zou-
den. 

Anderen kregen 30.000 
dollar oprotpremie, te 
weinig om een fatsoenlijk 
huis voor te kopen.  
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Een stuk of dertig bewoners bleven, zo goed en zo kwaad als het lukt. 

Kanker en asthma tieren welig, 
de terminals roesten na zes jaar 
al weg, en de chemische indus-
trie vervuilt zee en land. 

De beheerder van de terminal 
sloot de enige toegangsweg af 
met bewakers en een slagboom, 
zodat alleen bewoners en hun 
familieleden erdoor konden. 
Nadat zij een filmpje hiervan 
op internet zetten, werd de 
bewaking opgeheven. 

Protestbrieven tegen de vervuiling worden vanuit het tegenoverliggende 
Oekraine verstuurd, omdat post uit het dorpje wordt onderschept.

Wat rest is overleven tussen wat overblijft. En soms zijn dat een Ural met een 
Dneprbak, of een Izh in een oude schuur…

Frans de Wit.
Foto’s: 
Alexander Belenkiy.
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Steunpuntenlijst 2011/2012

Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst. 

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 adres plaats telefoon Email

Adolfse C.G.M. Glindhorst 1 De Glind 0342-450157
Bouwman A. Herenweg 28 Donkerbroek 0516-491316
Bussel van J.J.M. Klaproosstraat 21 Ospel 0495-632222 busselix@gmail.com
Busweiler J. Hosterd 34 Puiflijk 0487-519018
Damen T.H.J. G. Foulkesweg 94 Wageningen 0317-414471 damen_theo@hotmail.com
Haan de G.L. Rootveld 14 Appingedam 0596-620428 gldehaan@planet.nl
Ham van L.A.C.M. Daniëlstraat 3 Langeweg 0168-337774 benno@udcn.nl
Hobbelink A.W. Weisinkhoekweg 172 Boekelo 053-4282529
Hoffman R. Lakenstraat 84 Wamel 0487-501529 rrhoffman@kpnplanet.nl
Klarenbeek E.J.A. Sterkenburg 47 Alphen aan de Rijn 0172-470274 Dneprk750@tele2.nl
Korpershoek R. Kalmoeslaan 11 Rijnsaterwoude 017-2533528 techniek@udcn.nl
Lampé A.G. 4, Ernest Mehlen Strooss Manternach 00-352-26780387 alex@oocs.net
Noyen van M. Heidijkstraat 2 Rijmenam/Bonheiden 00-32-15520248 mark.van.noyen@belgacom.net
Pruim P. Molletjesveen 2 Westknollendam 075-6212180
Smit M. Faisantenstraat 32 Hilversum 06-16162940
Terlingen M. Terpweg 11 Heerde 0578-617268 m.terlingen2@kpnplanet.nl
Vegchel L.J.M. van Capelseweg 7 ‘s Gravenmoer 0162-318998 lucvanvegchel@ziggo.nl
Veller van J.G.W. Stuifweg 5 Oosterend Nh 06-54714819 hansvanveller@planet.nl
Vissers M.A.F. Oude Leedeweg 89 Pijnacker 015-3697860
Wassenaar J. Bitgumerdijk 35 Marssum 058-2541777 jan.wassenaar@wxs.nl
Wilde de H.A. Elburgerweg 61 WENUM WIESEL 055-3122185 dwspw@hotmail.com



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






