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Van de voorzitter
Onlangs had ik een korte discussie met de baas van een Facebookpagina
voor Chang Jiang-eigenaren. Die had een foto geplaatst van een Dnepr, met
de mededeling dat het een Russische motor was. Ik moest het, uiteraard, want
zo ben ik, corrigeren en meldde dat dat een Oekraïense motor was en dat
er juist over dat verschil momenteel een hele oorlog werd uitgevochten. Hij
antwoordde daarop dat de Dnepr toen deze werd gemaakt Russisch was.
Ook dat moest ik corrigeren, met de mededeling dat, toen de Dnepr
gemaakt werd, het een Sovjetmotorfiets was, en dat de Sovjet-Unie destijds
uit 15 verschillende republieken bestond en de Oekraïne ‘Russisch’ noemen
net zoiets was als alle Europese landen ‘Duits’ noemen, omdat Duitsland, net
als Rusland, de grootste republiek van de Unie is. En dat wordt echt niet
gewaardeerd in al die andere landen. Zijn excuus was dat hij slechts een
Amerikaan was, dus dat men eigenlijk niet anders kon verwachten.
Ook binnen onze club wordt meestal over ‘Russen’ gesproken, terwijl dat
eigenlijk alleen opgaat voor de Ural en Izh. Zelfs dat verdient nog een
verfijning, omdat ‘Rusland’ al een federatie binnen de Unie van Sovjetrepublieken was, met 15 autonome republieken, 5 autonome provincies (oblast),
10 autonome districten (okrug), 6 ’gebieden’ (krai) en 40 gewone oblasts. De
Izh komt dan uit de hoofdstad van de autonome republiek Udmurtië, Izhevsk.
Maar voor de duidelijkheid mag dat van mij best een Rus heten. En hier gaat
de vergelijking met Duitsland ook op, omdat dat tot de vereniging onder Bismarck in 1871 ook een lappendeken van staatjes, hertogdommen, etcetera
was.
Maar de Dnepr komt toch echt uit Oekraine en de Minsk uit Belarus, oftewel
Wit-Rusland. Het zou dus eigenlijk correcter zijn, en de lading beter dekken,
als wij ook binnen onze club spraken van ‘Sovjetmotoren’, zeker omdat de
meeste van onze machines van voor 1992 zijn, toen de Sovjet-Unie ophield
te bestaan en overging naar de GOS, en wat later de Russische Federatie
werd. Maar ik heb niet de illusie dat het spraakgebruik nog zal veranderen,
ook al vind ik het wat misleidend...
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En Russische motorrijders
zijn de laatste tijd volop in
het nieuws: de Nachtwolven, die de overwinning
van het Rode Leger op
de nazi’s in Berlijn wilden
gaan vieren.
Helaas mochten zij Polen
niet in, werden ze uit
Dachau gezet, hun vlaggen in beslag genomen en
werden een aantal visa
door de Duitsers ingetrokken.
Zonder dat wij daar
veel van wisten, was er
in de jaren ’80 in de
Sovjet-Unie een vergelijkbare jeugdcultuur als
in het Westen; met punks,
rockers, New Wave-ers,
skinheads en psychobillies.

Daar bij willen horen kon grotere gevolgen hebben dan bij ons: men kon zijn
baan verliezen, van school of universiteit gestuurd worden, of zijn toestemming om in een bepaalde stad te wonen kwijt raken.
De Nachtwolven begonnen eind jaren ’80 als een groep van motorrijders die
zich tegen het Sovjetregime verzetten en in nachtelijke ritten de confrontatie met de GAI, de verkeerspolitie zochten. De motorclubs van de officiële
jeugdbeweging Komsomol kon hen, met alle regeltjes die daarbij hoorden,
3
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niet boeien. Destijds vond ik dat nog wel stoer, en kon ik er sympathie voor
opbrengen. Inmiddels is de club van 240 man in 1992 tot zo’n 5000 nu
gegroeid, en heeft de club, nog steeds onder leiding van ‘De Chirurg’, zich
gepolitiseerd tot volgelingen van Putin, aanhangers van de Groot-Russische
gedachte en geheime stoottroepen bij de verovering van de Krim.
De club is zelfs zo politiek geworden, dat een gedeelte zich heeft afgescheiden en Hells Angels zijn geworden.
Alexander ‘Chirurg’ Zaldostanov is een groot fan van de Mad Max-films, en
mag graag voor de manifestaties die de Nachtwolven organiseren auto’s en
motoren bouwen die daarop geïnspireerd zijn. Dat is ook de enige plek waar
je nog wat stukjes Ural tegen zult komen, er op rijden doen Nachtwolven
niet...

Frans de Wit
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Van de Redactie
Dit keer toch een beetje een extra jubileumnummer. Dit is nummer 100 van de
Russian Twin, het lijfblad van de UDCN. Ikzelf ben bij nummer 27-28 officieel begonnen in de redactie dus een kleine 75 nummers hebben mijn handen
reeds gepasseerd. Door de jaren heen zijn we gegroeid van een knip/plak
variant met zwart/wit druk en een rode omslag naar een volledig digitale
variant met kleurenomslag. Wat niet veranderd is door de jaren heen is het
formaat, A5 hebben we altijd aangehouden. Dit blijft een lekker handzaam
formaat om bij de hand te houden, op de wc te leggen of te versturen.
Als ik af en toe zo eens door de oude nummers struin en de stukjes lees die
daarin staan komen er weer allerlei herinneringen bij me naar boven. Wat
heb ik door de jaren heen toch veel plezier gehad met Olga. Toen ik begon
met de Rus (of moet ik zeggen Sovjet-motorfiets) was het eigenlijk als kort
projectje bedoeld voor maximaal een half jaar. Ik had al sinds ik motor reed
geregeld staan kijken op motorbeurzen en in bladen naar die gekke Russen.
Ze hadden altijd al een behoorlijke aantrekkingskracht op me. Toen er dan
eindelijk een in de achtertuin stond wist ik eigenlijk al bijna meteen dat die
zes maanden niet gingen lukken. Tot nu toe is dit span bij me gebleven, al zijn
er door de jaren heen wel wat onderdelen vervangen, opgefrist, gerepareerd of gemoderniseerd. Olga werd haar naam op dag 1 en die heeft ze
nog steeds.
Na een paar jaar ben ik me actiever met de club gaan bemoeien en besloot
ik de redactie te versterken. Jan Wassenaar en ik zijn toen samen begonnen
met de redactie en de Russian Twin over te nemen van Carel en Myra. Nu, de
rest van het verhaal is bekend, ik maak hem nog steeds, wel met een wisselende mede-redacteur. Jan wou voorzitter worden, Jos had het na een jaar of
tien wel gehad en nu maken Pieter en ik de Twin voor jullie in orde sinds twee
jaar.
De UDCN heeft dit jaar zijn 25-jarig jubileum, fantastisch natuurlijk dat we
het al zo lang met elkaar uithouden. De club blijft bloeiende en we krijgen af
en toe zelfs wat nieuwe leden en dat terwijl een hoop clubs toch vooral leden
5
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verliezen. Laten we hopen dat we nog jaren voortkunnen. Met verhalen over
onze motoren kunnen we nog wel even vooruit denk ik zo.
Begin van het jaar hebben we een nieuwe website geintroduceerd met extra
informatie voor onze leden. Kijk er eens goed naar en lees het stukje over de
registratie goed door. Doe er je voordeel mee. Vragen over functionaliteit
mogen altijd gesteld worden natuurlijk.
In deze Twin vind je weer allerlei interessante informatie voor de leden. De
verslagen van onze eerste treffens van het jaar, het jaarverslag van de ALV,
wat info over techniek en zomaar wat leuke stukjes. Breder kunnen we het
aanbod eigenlijk niet maken voor je. Wil je er toch zelf nog een bijdrage
aan toevoegen schaam jezelf dan vooral niet en schrijf wat kopij voor ons.
De leden zullen er je dankbaar voor zijn. Tot de volgende treffens.
Met vriendelijke groet,

Benno van Ham 			
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Pieter Lettinga

Zandhappen 2015
door: Benno van Ham

Eind maart was het weer zover. Na een aanloopje met wat winters weer en
af en toe een buitje moest het er dan van gaan komen. De 2015 editie van
'De Zandhappertjesrit' in Brabant stond weer voor de deur. In de twee weken
voor de rit was het vrij droog geweest in Brabant en dat was niet zo heel
erg. Op een aantal plaatsen had de ondergrond genoeg moeite om al het
vocht af te voeren gehad. Modder en plassen gegarandeerd, dit had ik twee
weken voor de rit al ervaren met mijn vaste rituitzetter Mark. We hadden
een paar paadjes gemarkeerd als 'twijfelachtig'. Met de LandRover al op
het randje om erdoor te komen misschien toch niet zo heel slim om daar een
aantal spannen door te sturen met veelal 1-wiel aandrijving.
De inschrijvingen liepen vlot en de bekende groep had zich al snel op de lijst
geplaatst. Een paar nieuwe inschrijvingen maakten de lijst compleet tot een
mooi aantal van 15 spannen die mee zouden gaan rijden met de rit. Goede
opkomst, veel groter moet de groep niet worden vind ik omdat de belasting
van de omgeving dan wat te groot gaat worden. Goof moest helaas verstek
laten gaan en oh wat zal hij daar een spijt van gehad hebben.
De route was voor mij en Mark natuurlijk bekend, waar nodig waren toestemmingen van de landeigenaren geregeld, er was zand, er was modder en dus
was alles gereed voor de rit. Af en toe een buitje tegen het stof was voorspeld en die zijn er ook inderdaad gevallen.
Rond 10:45 uur zijn we compleet en kan de groep vertrekken, sommigen
moesten nog op het laatste moment wat laswerk verrichtten of wat spulletjes
aan elkaar kleien maar ook dat hoort bij spelen met Russen. Rustig boemelend worden de eerste kilometers gedaan en na een hobbelig paadje begint
het gedonder. De Dnepr achter me is aan het proesten en ik ben ineens een
stuk of 8 spannen kwijt. Na een paar minuten en wat verse bougies kunnen
we de reis vervolgen over al dan niet modderige paadjes. We besluiten al
snel om “Follow-Up” te gaan rijden omdat de groep net te groot is voor het
tijdens de zandrit gebruikelijke “Follow the leader” protocol.
7
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Binnen een half uurtje worden de eerste betere modderpaden bereikt. Ik
laat Maarten even voorop gaan omdat hij ook een 1-wiel aangedreven span
heeft en dat is toch iets anders dan een MT-16. Even kijken hoe ver die dingen komen, dat gaat zonder al teveel problemen. Prima, doorrijden dus. De
hele groep volgt en begint al snel een eenheidsuniform van bruine vegen te
vertonen. Zo pruttelen we lekker door waarbij we proberen de moeilijkheidsgraad niet te ver te laten oplopen.
Rond de middagpauze wordt als laatste evenement nog het 'Alphense Crossbosje' meegenomen. Dit ligt vlak achter de boerderij waar we vorig jaar het
voorjaarstreffen hadden. Dit bosje is eigenlijk bedoeld voor 4x4 auto’s en
heeft wat plassen waar een auto kunt kwijtraken. Altijd leuk om daar even in
te duiken met de groep. Als ik er in rijd volgt het grootste deel van de groep
vanzelf en ja, eenmaal erin moet je er ook weer uit. Mooi Kodak-momentje
gegarandeerd en als de brommer nog niet vies was dan is hij het nu wel.

8

Maarten gaat nog even met jeugdige overmoed een plas in die toch net te
diep blijkt voor zijn fiets. Ach, de foto kun je bewonderen op deze Twin. Hoe
je daarna met vereende krachten dat ding toch gewoon weer op het droge
krijgt is een ander verhaal. Na dit gespetter zijn we allemaal toe aan een
hapje en drankje dus wordt de rit naar Baarle-Nassau aangevangen om een
eet- en rust-stop in te lassen.

Na de maaltijd hebben we nog even vertraging omdat er wat onderdelen
van de deelnemende BMW verdwenen blijken die toch wel handig zijn (moer
van de bevestiging van het zijspan). Uiteindelijk beginnen we wat later aan
de middagsessie. Daarin zitten wat zwaardere stukken die ik gedeeltelijk
over ga slaan, is het al te laat voor en er komt nog genoeg drek aan.
Na een paar minuten zijn we er weer een paar kwijt. Wim zijn Dnepr blijkt
alleen nog maar stationair te willen lopen en Ruud en Rob zijn met hem naar
Rob zijn huis gereden om te sleutelen. We rijden enigzins gekrompen door en
nu komen er een paar paden die toch wel pittig blijken te zijn.

9
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De meesten hebben
toch wel minstens 1
keer vastgestaan of
gezeten inmiddels.
Met mijn bijrijder
besluit ik om een
paar stukken weg te
snijden, ook omdat
de vermoeidheid toe
begint te slaan.
We rijden terug naar
Robke om nog even
wat na te kletsen en
te drinken.
Wim zijn Dnepr blijkt gerepareerd inmiddels (contactpuntjes op) en die kan
gelukkig ook weer naar huis rijden, hij wel ! Een groot deel laadt de brommers op de aanhangers en toogt weer op huis aan.
Met een pittig buitje op de terugweg is het span alweer voorgeweekt als ik
thuis ben. Even de tuinslang erop en dan kunnen we de schade eens bekijken.
Valt me weer niet tegen. In elk wiel 1 kapotte spaak en mijn rechtse koffer
heeft een flinke tik gekregen van een tak of kuil. Ach, niet slecht voor een
dagje pret in het zand.
Mannen blijven net kleine kinderen, geef ze wat zand en water en ze zijn
zomaar een hele dag gelukkig. Volgend jaar weer en dan iedereen op de
motor, zonder aanhangers ??
Groet,

Benno
10
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RDW-Nieuws

Afneembare Zijspannen
Als het zijspan van uw motorfiets afneembaar is, dan kunt u dit aangeven op
het webformulier. Motorfietsen met een afneembaar zijspan horen ook de
voertuigcategorie L4e (met zijspan) te hebben, maar krijgen in het kentekenregister dan een vermelding dat het gebruik zonder zijspan is toegestaan. De
vermelding van een zijspan komt niet op het kentekenbewijs te staan. Wel
kunt u na de vermelding uw voertuiggegevens raadplegen.Als u het kenteken
invult, ziet u achter de letter 'J' de voertuigcategorie staan. De bijzonderheden staan onder het tabblad 'bijzonderheden'.
Als u de voertuigcategorie van het voertuig niet juist laat registreren, kan dit
gevolgen hebben bij controles op de weg door de politie (ook in het buitenland).
Voorwaarden voor gratis registreren of verwijderen
.Het betreft een motorfiets (met zijspan) met datum eerste toelating (DET)
vóór 30 april 2009.
Er zijn geen wijzigingen aan het voertuig aangebracht die keuringsplichtig
zijn (bijvoorbeeld wielbasis) volgens de Regeling Voertuigen Hoofdstuk 6.
Nakijken hoe uw motorfiets staat geregistreerd
U kunt uw voertuiggegevens raadplegen. Vul het kenteken in. Achter de letter
‘J’ ziet u de voertuigcategorie staan. De datum eerste toelating (DET) kunt u
vinden door te klikken op het plusje achter ‘Vervaldatum en historie’. Achter
de letter ‘B’. Als je daar iets wilt aanpassen kan dat. Afneembaar betekend
toevoegen van de optieletter J in het formulier.
Meer informatie op www.rdw.nl

12
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Motormarkt Hardenberg
door: Pieter Lettinga

Aan het begin van het motorjaar is er altijd de motormarkt in Hardenberg.
Dit jaar was het op 28 maart. Het is altijd een feestje om er heen te gaan.
De sfeer is relaxed, veel bezoekers lopen op klompen, het ruikt doordringend
naar hamburgers en als je laat aankomt mag je er voor niks in.
De opzet is al jaren gelijk. In een manegegebouw zijn vooral onderdelen te
koop. In en buiten de grote tent ligt de nadruk op motorfietsen en brommers.
Overigens valt op de parkeerplaats ook heel wat moois te zien.
Dit jaar verliep mijn bezoek niet zonder wanklank. Zoals elders in deze Twin
te lezen valt, ben ik mijn Chang Jiang aan het inrijden. Daar hoort regelmatig
olie verversen bij. Bij de kraam van JV-Motors van Joost uit Zwartsluis kocht
ik drie liter Kroon Oil SAE 50. Bij het bekijken van een wonderlijke gemotoriseerde fiets uit het begin van de 20ste eeuw legde ik het tasje met de blik-
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ken op een tafel. Toen ik weer verder wilde lopen: zak weg. Overal gekeken
en gevraagd. De blikken waren gejat. Zou de onbekende motorliefhebber
die het carter van zijn oldtimer vult met mijn olie nu echt blij zijn?
Voor liefhebbers van onze Russische en Chinese motoren valt er in Hardenberg meestal wel wat te genieten. De stand van Bart Sanders van Motorwerk
bij de uitgang van de manege is inmiddels traditie. Het middelpunt is steeds
een uit ongebruikte onderdelen opgebouwde Chang Jiang. Bart vertelde me
dat de kwaliteit van het spuitwerk de laatste jaren steeds beter werd. Inderdaad zag het getoonde exemplaar er uit om door een ringetje te halen. Minder gunstig nieuws is stijgende prijs van de Changs. Oorzaak is de gedaalde
wisselkoers van de Euro.
In de grote tent stuitte ik op een haast te mooi opgeknapte Chang Jiang met
een opvallend zijspan. Het leek op de bovenmaatse gereedschapskisten die
de eerste wegenwachten op hun Harley’s hadden geschroefd. Het span was
een reclame-object voor een verzekeringsmaatschappij.
15

25 1990-2015

UDCN

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 100, juni 2015

UDCN Website
Zoals een aantal van jullie heeft gemerkt, heeft de UDCN na jaren stilstand
op dat gebied een nieuwe website. We hebben de nieuwe site gemaakt om
meer actueel te zijn en ook op mobiele apparaten goed te functioneren.
Op de site kun je op twee manieren gebruik maken van onze functionaliteit.
Een aantal zaken is gewoon te bekijken en benaderen via de site. Sommige
zaken zijn echter alleen voor leden van de UDCN beschikbaar.
Op het ledendeel gaan we de actuele informatie plaatsen voor de treffens
van de UDCN, verder vind je hier technische informatie en de aanvraag/toegang tot clubdocumenten zoals het nulnummer, de statuten, verslagen van de
ALV etc. Een handige site om bij de hand te houden zodat je altijd weet waar
het volgende treffen is, hoe die reparatie ook al weer moest etc. Ook de in
de twin geplaatste technische artikelen zjn hier terug te vinden.
In tegenstelling tot het UDCN-forum waar iedereen een account kan krijgen, is
de site beperkt tot leden van de UDCN. Op de site staat een uitleg over hoe
te registreren.
In het kort het volgende:
• Vul de gevraagde gegevens in en klik op registreren. Je krijgt dan een
bevestigingsmail van de site.
• In de mail staat een link die je moet aanklikken om aan te geven dat
je hem ontvangen hebt. Zodra je dit doet krijgt een beheerder van de
UDCN-site het verzoek je te activeren.
• Daarna krijg je nog een mail om te bevestigen dat je geactiveerd bent
en kun je aanmeldden op het ledengedeelte van de site.
Ik hoop velen van jullie te moeten activeren in de nabije toekomst. Lukt het
niet, mail me dat dan ook natuurlijk !
http://www.udcn.nl				
Benno@udcn.nl			Groet,
16
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Ural en Dnepr... een guilty pleasure ?
door: Michiel Tabor

Bart(B) staat met een Hertog in zijn hand over het stuur gebogen en zegt
"Tuurlijk hebben we zin om mee te gaan". Michiel(M) reageert op de vraag
vanRolf (R)"Waarheen eigenlijk? R:”Er is het treffen van de Ural club.”
M:"lache, dat is toch die club sleutel fanaten". Steven(S) reageert na het
nemen van een goeie teug "Jah,daarom gaan we met het span". S:”Heb net
het dynamo vervangen, een testrit kan geen kwaad”. B: “Haha, ik heb mijn
bakkie al 1.5 jaar niet gereden, ben benieuwd of die nog rijdt.” R:”Zorg wel
dat ie het doet, we vertrekken vrijdag om een uur of 3.” M: “Controleer ik
het oliepeil van mijn "K" voor die tijd nog even, meer hoef ik daar niet aan te
doen.”
Die vrijdag verzamelden de heren zich. Op weg naar het treffen ergens
in de buurt van Montfoort. Een rit van bijna 100 km voor de boeg. Voor
de spannen een hele opgave. Onderweg een aantal stops voor het welzijn
van de mens en machine. B: “Heb je die stoom uit mijn carter ontluchter zien
komen, zat wel 2 liter water in, haha”. Na een barre tocht en enige persoonlijke overwinningen later komen de avonturiers aan in Benschop. Bij het aanzien van de roedel spannen, geparkeerd in een weiland bij de boer, ontstaat
een gedachte "Dit kan wel eens een mooi weekend worden".
Na, na aankomst, snel de tentjes opgezet te hebben lopen de 4 vrienden
een ronde langs al het moois. Even handen schudden voor de nieuwkomers
en verhalen delen met de rest van de garde. Al snel ontvouwt het plan voor
het weekend. Lekker rijden, sleutelen waar nodig en vooral lol met elkaar!
De sfeer is meteen relaxt. Zelfs als niet- Ural- of Dneprrijder ontgaat het
gevoel niet dat de passie voor het motorrijden in deze club alom aanwezig
is. En niets is minder waar, die avond bij het kampvuur en onder het genot van
een aanzienlijke hoeveelheid spraakwater, wordt nog eens temeer duidelijk dat een Russchische fiets toch iets heel anders is. Deze wordt met liefde
behandeld, er zijn er zelfs enige met een koosnaam. Dat is ook niet vreemd
want de kunstwerken waar sommigen op rijden. Is als een genot voor het oog.
De mix van eenvoud en complexiteit van de techniek maakt niet alleen de
18

motoren bijzonder. De eigenaren doen er zachtjes een schep boven op. Hier
scheidt het kaf zich van het koren.
Na een korte nacht de volgende ochtend uit de veren. Een kleine instruktie
later starten de motoren. Eindelijk .. beweging in de massa. Het systeem is
simpel, bij iedere afslag blijft iemand wachten die de richting aangeeft voor
de rest. Totdat de één na laatste voorbij is. Dan sluit die weer achteraan aan.
Zo glij je met een behoorlijk aantal motoren soepel door het landschap.
Onderweg is van alles te zien en hebben zoveel spannen achtereen flink wat
bekijks. Mensen zie je de schouders draaien en opkijken. En wat je vooral
bijblijft, naar je zwaaien. Een aparte gewaarwording, motorrijders onderling
doen dat natuurlijk vanzelfsprekend. Maar toeschouwers en of omstanders
die meteen bij een stop op je af komen en een praatje maken. Echt fantastisch! Dan te bedenken dat een paar motorclubs heden te dage niet in een
al te goed daglicht staan. En dat is heel jammer omdat die paar nozems het
voor een kleine 900.000 anderen wel kunnen verpesten. Bij deze club is het
gelukkig heel anders gesteld. Handigheidjes en wistjedatjes voor de sleutelaar te over. Overal is een oplossing voor, zeker als je bereid bent om de
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handjes te laten wapperen. Als niet- Uralrijder bekruipt je al snel het gevoel
dat er een wereld voor je open gaat. S: "We gaan zo ergens lunchen". M:
"Ok, enig idee waar?" B : "Bij de overkant, is gereserveerd". Aangekomen bij
een klein restaurant ergens langs de Lek, ook zo'n mooie lokatie.
R: "Zie je die vliegtuigen daar, zouden die hier over komen?”. De mannen
turen de lucht af. In de verte vliegen 2 oude kisten. Een Spitfire en een bommenwerper, duidelijk uit de 2e wereldoorlog. De motoren op de achtergrond
geparkeerd én kabbelend water op de voorgrond. Perfecte ambiance net
nu je je tanden in een heerlijk broodje zet. M: "Wat staat er vanmiddag nog
meer op het programma?". S: "Een bezoek bij een bedrijf hier ergens in de
buurt". M: "Ok, ben benieuwd".
Na het middageten rijdt de colonne naar firma "Lekkerkerker" in Lopik.
Aldaar aangekomen een warme ontvangst. De eigenaar verzorgt de rondleiding persoonlijk. Met veel verve brengt hij een boeiend verhaal over het wel
en wee van zijn bedrijf en het boerenleven. S:"Nooit geweten dat de "Zuivelmakers" met deze passie zulke heerlijke natuur producten maakten". B:"Net
als die Uralliefhebbers, je blijft je verbazen".
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De tocht eindigt die middag in Benschop. Snel nog even langs de slager voor
de bbq. De vrienden hebben trek gekregen van alle indrukken. Even leek de
lucht te betrekken. Gelukkig is de boer zo vriendelijk om de stal beschikbaar
te stellen voor de maaltijd. Enkele clubleden toveren een gigantisch buffet
tevoorschijn waaraan iedereen gretig deel neemt.
"En ... al een beetje een idee wat je volgende aanschaf zal zijn?" vraagt een
clublid die avond aan de mannen bij het kampvuur. M: "Jah, zeker GEEN
Ural", S: "Je zal maar met dit zooitje ongeregeld een paar keer per jaar op
stap moeten". B: "Echt een straf!". R: "VRESELIJK", lachen ze allen.
En dat is waar het om gaat. Dit treffen zijn weer nieuwe zaadjes geplant.
Geen idee wanneer ze ontkiemen, maar dát ze ontkiemen, is een feit.

Michiel Tabor

Introducé van Steven Mulder en Rolf van Heemst
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Verslag ALV 2 mei 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering UDCN dd zaterdag 2 mei 2015
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle leden hartelijk
welkom.
1.Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader gespecificeerd. Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn afgehandeld en de stukken die relevante informatie voor de leden bevatten zijn
gepubliceerd in de Russian Twin.
2.Bestuurlijke items
Er zijn dit keer geen bestuurlijke items buiten de reeds geagendeerde onderwerpen.
3.Financiën
Op 1 juli dit jaar is het financiële stokje door René Lems overgedragen aan
Sandra Korpershoek. Het boekjaar 2014 is met een licht positief saldo afgesloten. Hiervoor zijn wel een aantal maatregelen noodzakelijk geweest. Er is
een opname van de spaarrekening gedaan, groot 750 euro. Bovendien is er
een storting uit kas gedaan van 700,- euro.
Een aantal zaken geven een vertekend beeld:
Aan de Paasheuvelgroep zijn in de loop van 2014 al bedragen overgemaakt
voor het “Watjestreffen” 2015. Deze aanzienlijke kostenpost (945 euro)
hoort dus eigenlijk in 2015. Per 2015 is dit probleem minder groot omdat
we de afspraak hebben met de Paasheuvelgroep dat we in het voorgaande
boekjaar slechts 100 euro aanbetalen.
De contributie voor 2014 is voor het grootste deel in december 2013 geïnd.
Deze opbrengst staat dus geboekt in het voorgaand boekjaar.
Voor 2015 is de keuze gemaakt de contributie in januari te innen. Hierdoor
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lijkt het dat in 2014 zeer weinig contributie is binnengekomen. Door de
beslissing om de contributie m.i.v. 2015 in januari van het lopend boekjaar
te gaan innen, wordt deze “scheve” verhouding rechtgetrokken.
De treffens waren dit jaar erg goed bezocht. Dit resulteerde bij 3 treffens
tot een mooi positief resultaat. Het verleden leert echter, dat dit niet altijd
het geval is en dat dit niet als “vaste” inkomstenbron mag worden gezien. Het
bestuur streeft er wel naar de verhouding kosten/opbrengsten van de treffens zo neutraal mogelijk te houden.
Afgelopen jaar zijn er stappen gezet om de uitgaven verder terug te dringen:
Benno van Ham heeft een andere, goedkopere drukker gevonden voor de
Russian Twin.
De treffencoördinator, Roel de Glopper, probeert zoveel mogelijk vooraf
prijsafspraken te maken met de beoogde treffenlocaties. Hiermee bereiken
we dat we de kosten beter in de hand kunnen houden.
Door bovengenoemde maatregelen hopen we dat we geen opname van de
spaarrekening meer hoeven te doen om de noodzakelijke kosten te kunnen dekken. Echter, de kosten zullen hoe dan ook verder gaan stijgen. De
begroting laat ook bij een aantal kostenposten zien, dat we rekening moeten
houden met een stijging van zo’n 10%. De forse toename in de begrootte
“overige kosten” ligt in het feit dat 2015 een jubileumjaar (25 jaar) is.
Normaal gesproken zou ook uitgegaan worden van een stijging van rond de
10%.
Vanwege de te verwachten kostenstijgingen verzoekt het bestuur aan de
leden om accoord te gaan met een verhoging van de contributie met € 2,50
tot € 22,50 met ingang van het contributiejaar 2016. De vergadering stemt
hiermee unaniem in.
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5.Kascommissie
De leden van de kascommissie Rob Maier en Michel Terlingen hebben de
boeken gecontroleerd en accoord bevonden.
Voor het boekjaar 2015 hebben Eugène Kuivenhoven en René de Groot zich
bereid verklaard hierin zitting te nemen. Eef Bilars heeft zich gemeld als
reserve.
6.Verslag van de secretaris
Zie punt 2.
7.Verslag van de redactie
Behoefte aan kopij blijft. De aanvoer is erg wisselend. Recent de website
vernieuwd zodat er meer mogelijkheden ontstaan. Er is nu een login speciaal
voor leden waar specifieke ledeninformatie te vinden is. In de toekomst hopen
we het Forum te combineren met de ledenlogin zodat duidelijk wordt welke
niet-leden op het Forum zitten. Deze kunnen dan benaderd worden voor een
lidmaatschap.
8.Verslag van de clubwinkel
De clubwinkel draait vooral op Treffens heel erg goed. Op het Najaarstreffen werd een omzet geboekt van € 400,00 en op het Voorjaarstreffen een
omzet van € 550,00. Dit is mede te danken aan de inspanningen van John
van Ierland die regelmatig zorgt voor nieuwe items in de clubwinkel.
9.Verslag treffencoördinator
Watjestreffen 2014
Deelnemers:
32 deelnemers
Financieel:
Een negatief resultaat van € 315,00
Zandhappersrit 2014
Deelnemers:
10 motoren
Financieel:
Budgettair neutraal.
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Voorjaars Sleuteltreffen 2014
Deelnemers:
17 deelnemers en een nog wat bezoekers
Financieel:
Een negatief resultaat van € 225,00
Voorjaarstreffen 2014
Deelnemers:
45 incl. 4 kinderen
Financieel:
Positief resultaat van € 26,00
Zomertreffen 2014
Deelnemers:
49 deelnemers waaronder 9 kinderen
Financieel:
Positief resultaat van € 325,00
Najaarstreffen 2014
Deelnemers:
45 deelnemers waaronder 8 kinderen
Financieel:
Positief resultaat van € 245,00
Najaars Sleuteltreffen 2014
Deelnemers:
25 deelnemers
Financieel:
BikerCity biedt ons alles gratis aan incl. broodjes en koffie. Voor de cursus van Rob Teffer hebben we € 200,00 betaald. Negatief
resultaat van € 200,00
10.Rondvraag
Eef wil graag zijn waardering uitspreken aan het bestuur over alles wat zij
mogelijk maken.
Marion verzoekt de rijders in de toertocht toch wat meer op hun richtingaanwijzers te letten.
Frans deelt mee dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de club
het volgende presentje zal worden uitgedeeld. (een kampeerbesteksetje)
11.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.14 uur.
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Zomertreffen 19-20 en 21 juni
aan de randen van het Noordzeekanaal

Het Zomertreffen is dit jaar in de omgeving van Haarlem op het natuurkampeerterrein “Schoonenberg”. Deze camping ligt in de gemeente Velsen, op
de grens van Driehuis en Velsen-Zuid. Het terrein is 2,5 ha groot en ligt midden in een 25 ha groot park bestaand uit verschillende landgoederen.
Na een kampvuurloos maar verder prachtig weekend in 2011 gaan wij nog
een keer proberen of de weergoden ons goed gezind willen zijn en we nu
wel een vuurtje kunnen stoken.
We hebben ons eigen veld aan de rand van de camping met een kampvuurplaats.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen
gratis.
Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
Programma
Vrijdag aankomst . Vanaf 11.00 uur zijn de eersten welkom. Iedereen zorgt
die dag voor eigen natje en droogje. Boodschappen doen kan tot 21.00 uur
’s avonds in de lokale supermarkt. ’s Avonds gezellig bijkletsen onder het
genot van een drankje bij het vuur.
Zaterdag
11:00 uur Toertocht. Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een
volle tank. Tussen de afslag IJmuiden op de A9 en de camping is een tankstation. In de route is er gelegenheid om inkopen te doen voor de BBQ.
18:00 uur BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.
Zondag
Het opbreken van het kampementen en het starten van de terugreis.
26

Aanmelden bij
Eef Bilars :
Iwan Wilms :

e.bilars@upcmail.nl
Iwanwilms@planet.nl

Adres van de Camping
Kampeerterrein Schoonenberg
Driehuizerkerkweg 15D
1981 EH VELSEN-ZUID
www.campingschoonenberg.nl
Voor de nieuwe leden onder ons.
Voor eten en drinken op een treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees.
Dat koopt ieder voor zich in aan het eind van de toertocht.
Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Motocrypto
d.d. mei 2015 nr. 100
Oplossing van de crypto van mei 2015 nr. 99
1.klever, 2.kraanwagen. 3. Strooiauto,
4.oplegger, 5.shopper, 6.schetsplaat, 7.monstertruck, 8.tankpas, 9.schadeverhaal en
10.puntenrijbewijs.
Ja mensen, het begint een beetje eentonig te worden, maar daarom wel
gemeend. Dolf Kok gefeliciteerd met alweer een goede inzending. Eeuwige roem is je deel als je ook de crypto uit deze 100ste editie van de
Twin weet op te lossen.
Nieuwe opgave:
1. Startmotor		
2. Spaken		
3. Balhoofd		
4. Knalpijp		
5. Invoegstrook		
6. Zitting		
7. Tankstop		
8. Zebrapad		
9. Stroomverdeler
10. Remspoor		

.pst.pm.d.l
..e.e. .n .e. .ie.
.i.a.aa.
.a.i.ie .a. .e ..a..i.aa.
.a…a.
i. .o. e. .a.
.e..i.e..aan
.a.i.ie .a. .e .i..e.
.ia..e.
.ei.. .o. ..i…a..

Het antwoord is al gegeven, hoe luiden de omschrijvingen?
Veel succes en stuur je oplossing naar Luijt.postma@gmail.com
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Rolpa

Russian Oldtimer Parts
Op zoek naar onderdelen voor
Russische motorfiets(en)?
rolpa@kpnmail.nl

Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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Druklager Ural en Dnepr.
De meesten van ons die al wat langer met een Rus rijden hebben al wel eens
een keer wat moeten doen aan de koppelingsbediening. Hoe werkt dit nu bij
een Rus.
Dward door de versnellingbak heen (door de primaire
ingaande as) gaat een metalen drukstift. Deze drukstift
is aan 1 kant vierkant afgewerkt, die kant schuift in de
koppelingsplaat. De andere
kant heeft een rubbertje (voor
de centrering en afdichting
en eindigt in een cilindrisch
verjongd stukje. Hierop gaat
aan de buitenkant van de bak
een soort champignonvormig
deel. Op het plateau daarvan
draait een axiaal kogellager zijn rondjes. Als laatse wordt er een drukstuk opgeplaatst met een o-ring erop. Dit zorgt voor de afdichting van het
geheel. Omdat het allemaal redelijk zachtmetalen onderdelen zijn is er na
enige tijd sprake van een verminderde werking van het geheel.
De drukstift die vast zit aan de koppeling draait
zijn rondjes met motorbloksnelheid, het drukstuk
staat stil maar beweegt op en neer bij het koppelen/ontkoppelen. Het kleine axiaallagertje moet de
druk en snelheidsverschillen allemaal opvangen, dit
gaat vaak niet lang goed. Na enige tijd begint een
kogelbaan zich uit te slijpen in het drukstuk en paddestoel. Nog wat later is deze kogelbaan zo diep
dat het lagerlichaam een van de zijdes raakt.
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Vanaf dan is het wachtten op het moment dat het fout gaat. Wat kan er fout
gaan :
• Koppelingsbediening gaat steeds zwaarder
• Doordat het lager niet meer functioneert breekt de drukstift op een
gegeven moment en verlies je de koppelingsbediening.
BMW heeft een vergelijkbaar systeem voor de koppelingsbediening, al zijn
die op een gegeven moment over gegaan op een axiaal rollenlager, dat
geeft een veel grotere oppervlakte om de druk te verdelen. Gelukkig zijn er
mensen die daar al aan gedacht hebben, bij de betere onderdelenleveranciers is tegenwoordig een vervangend setje te koop voor de Russen. dit setje
bestaat uit twee stalen plaatjes en een axiaal rollenlager.
Samen is het setje net zo dik als het oude kogellager alleen heeft het veel
betere eigenschappen. de twee hard metalen plaatjes vormen een stabiele
ondergrond voor het rollenlager en doordat het rollenlager over een grotere
oppervlakte aanligt wordt de druk beter verdeeld. Ik heb 1 stalen plaatje
verlijmd met het champignonvormige deel met loctite, daarna het ingevette
lager gevolgd door het tweede stalen plaatje. Daarna weer de drukbus erop
en de o-ring en klaar is Klara.
					Succes ermee !!		

Benno
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		 Geld

Eigenlijk lijken wij in geen velden of wegen op een “echte” motorclub…,
want we hebben:
•
•
•
•

geen vast clubhuis dat na “grondige verbouwingen” opnieuw opgebouwd moet worden;
geen criminele banden die afgekocht moeten worden;
geen torenhoge boetes voor duivelse snelheidsovertredingen;
geen bestuur met dubieus declaratiegedrag en hoge
“oprotpremies”;

En toch….
Alle inspanningen ten spijt stijgen ook de kosten voor de UDCN.
Om in deze economisch roerige tijden het financiële hoofd boven water te
kunnen houden, moeten wij een beroep doen op onze trouwe leden.
De afgelopen 5 jaar is de ledenbijdrage onveranderd op € 20,- gehouden.
Echter….Met ingang van 2016 zal de jaarlijkse contributie met € 2,50 worden verhoogd.
Heeft u een machtiging afgegeven? Dan hoeft u geen actie te ondernemen.
In januari 2016 wordt er automatisch € 22,50 van uw rekening afgeschreven.
Heeft u (nog) GEEN machtiging opgestuurd? Dan ontvangt u in januari een
brief met het verzoek om € 24,00 over te maken (€ 22,50 + € 1,50 administratiekosten).

Sandra Korpershoek,
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Veilig op pad met een zijspancombinatie
Er wordt nogal eens gevraagd: “Ik heb al de nodige jaren solo-ervaring. Kan
ik nu ook zondermeer met een zijspancombinatie rijden”? Het antwoord is
nee.
Helaas zijn er te veel praktijkvoorbeelden van mensen die het zijspanrijden
onderschat hebben, met alle nadelige gevolgen van dien. De overeenkomsten
tussen een solomachine en een zijspancombinatie zijn dat je in de open lucht
zit en nat wordt als het regent. De feitelijke bediening van de motor blijft ook
hetzelfde, maar daarmee heb je de overeenkomsten wel zo’n beetje gehad.
Extra ruimte
Lijkt het dan misschien op auto rijden? Nee, ook niet. Als je bochten instuurt,
zullen de zijspancombinatie en auto gewoon rechtop blijven staan. Verdere
overeenkomsten tussen een auto en een zijspancombinatie zijn er eigenlijk
niet. Een zijspancombinatie is een op zichzelf staand vervoermiddel, wat
niet te vergelijken is met andere vervoermiddelen. Eigenlijk is het maar een
rare, asymmetrische constructie, waarvoor we een eindje terug moeten in de
geschiedenis.
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Begin vorige eeuw kwam het eerste zijspan op de weg. Een motorfiets was
toen een relatief goedkoop vervoermiddel, maar had wel zo zijn beperkingen wat betreft het aantal te vervoeren personen. Veelal hadden de mensen
onvoldoende financiële middelen om zich een auto te kunnen permitteren. De
motorfietsfabrikanten zagen deze problemen ook en zijn toen druk aan het
ontwikkelen gegaan om tot een oplossing te komen. Hiermee was de eerste
zijspancombinatie geboren. Een motorfiets met een aangeplakte constructie
voor extra ruimte. In vergelijking met een solomotor of auto hebben we echter wel te maken met een asymmetrische constructie. Op zich niets mis mee,
als je maar weet hoe hiermee om te gaan.
Asymmetrisch
Bij een solomotor is er geen verschil in het insturen van een linker- of rechterbocht. Bij een zijspancombinatie zijn dit echter twee aparte verhalen. Als
je een rechterbocht instuurt dan gaat de motor om het zijspan heen en als je
een linkerbocht instuurt komt
het zijspan als het ware achter je aan. Dit vraagt twee
verschillende stuurtechnieken.
Verder moet je er voor zorgen dat je op je motor blijft
zitten. Met je solomachine zijn
jij en je motor één. Hangt je
motor naar links, dan hang
jij ook naar links. Hangt je
motor naar rechts, dan hang
jij ook naar rechts. Gaat je
met een zijspancombinatie
niet lukken, want de motor
blijft gewoon rechtop staan.
Je dient er goed rekening
mee te houden dat je los
boven op de motor zit en
niet zoals in een auto de
34

zijdelingse ondersteuning van een stoel hebt. Als je een rechterbocht instuurt
loop je het risico dat je links van de motor afkukelt. Stuur je een linkerbocht
in dan bestaat de kans dat je tussen de motor en zijspan belandt. Als je met
een solomachine op een rechte weg afremt op de motor, dan zal het zaakje
gewoon rechtuit blijven gaan. Bij een zijspancombinatie ligt dit anders. Over
het algemeen hebben de meeste zijspancombinaties geen aangedreven
zijspanwiel. Als je op de motor afremt dan heb je alleen maar remwerking
op het achterwiel en niet op het zijspanwiel. Doordat het achterwiel afremt
en het zijspanwiel niet zal de combinatie bij flink op de motor afremmen naar
links gaan trekken. Geef je te krachtig gas dan zal het tegengestelde effect
ontstaan. Je zet namelijk het vermogen alleen maar op het achterwiel en
niet op het zijspanwiel. Hierdoor zal de motor sneller willen dan het zijspan,
waardoor de combinatie naar rechts zal trekken.
Remmen met je voorrem en achterrem is ook een heel ander verhaal. Op je
solomachine kom je een heel eind met je voorrem, maar met een zijspancombinatie niet. Je dient er rekening mee te houden dat je met een behoorlijke
massa rijdt, waardoor er meer voor nodig is om de combinatie te vertragen
of tot stilstand te brengen. Ook je zijspan op de grond houden verdient
de nodige aandacht. Op YouTube staan allerlei leuke filmpjes van mensen
die met een zijspancombinatie stunten, waarbij het zijspan los komt van het
wegdek. Vergeet niet dat deze mensen al de nodige zijspanervaring hebben en dit niet iets is wat je zomaar doet. Dat het zijspan het contact met het
wegdek verliest op momenten dat jij daar niet op rekent is niet ondenkbaar.
Een zijspancombinatie blijft een asymmetrische constructie met een eigen wil.
Over het algemeen willen we alle drie de wielen op de het wegdek houden,
vooral als we ons hebben voorgenomen om met het hele gezin op stap te
gaan met onze oogappeltjes in het zijspan.
Training
Het zijn slechts een paar voorbeelden van de verschillen tussen solorijden
en zijspanrijden, maar er zijn er nog veel meer. Denk niet dat je via internet
het zijspancombinatie rijden wel zal leren, want niet alle informatie hierop
is gefundeerd en/of gecontroleerd. Ik heb hier een keer een behoorlijk fout
voorbeeld van gelezen. Een vraag op een forum was: “Wat moet ik doen
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als ik een rechterbocht
in ga en mijn bak gaat
de lucht in”? Antwoord:
“Dan moet je naar links
tegen sturen”. Fout. Als
je naar links gaat sturen
dan kom je op de linker
weghelft terecht waar
nou net toevallig die ene
vrachtwagen rijdt. Neem
van mij aan: die vrachtwagen gaat het winnen.
Verder is het natuurlijk
zo dat het lezen van
een verhaal heel iets anders is dan het ook in de praktijk brengen. Je motorrijbewijs heb je ook niet gehaald door alleen maar een boekje te lezen. Wat
ik met de voorbeelden wil aangeven, is dat je niet zomaar onvoorbereid met
zijspanrijden moet gaan beginnen.
Wat alle verschillen zijn tussen het solorijden en zijspanrijden en hoe hiermee om te gaan, kun je leren tijdens een zijspantraining. Er zijn in Nederland
verschillende aanbieders die een gedegen zijspantraining kunnen verzorgen.
Deze training duurt meestal ruim een halve dag. Je krijgt eerst een flink stuk
theorie waarvan je zult zeggen: “Tja, het is allemaal erg logisch, maar dat
zou ik zelf niet bedacht hebben”. Vervolgens ga je met de instructeur op pad
en zal je aan het einde van de training tot de conclusie komen dat je ervaring met je solomachine in de verste verte niet lijkt op het rijden met een zijspancombinatie. Behalve als je tijdens de training een regenbui hebt gehad,
want dan wordt je nog steeds nat.
Wat is nu de moraal van het verhaal? Om het maar even dubbelzinnig te
omschrijven: “Als je het doet, doe het dan veilig”. Stap niet zomaar op een
zijspancombinatie, maar laat je vooraf goed informeren en volg eerst een
training.
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Alles is te leren
Als je het hele verhaal hebt gelezen zal je misschien wel denken: “Goh, dat is
best wel moeilijk dat zijspan rijden”. Laat je niet ontmoedigen, want het valt
best wel mee. Vroeger liep je ook te rommelen met je veters, maar intussen
heb je toch maar mooi je veterdiploma behaalt. Dit geldt ook voor het zijspan rijden. Alles is te leren. Als je toch al van plan was om met zijspanrijden
te beginnen, dan zal je het met je motivatie best wel redden.
Tot slot nog een tip. Volg eerst een zijspantraining en schaf dan pas een
zijspancombinatie aan. Voor het geld hoef je het niet te laten, want dat is zo
terug verdiend. Als je geen training hebt gevolgd, loop je al snel het risico de
fout in te gaan, met de nodige schade en kosten van dien. Dit is vele malen
duurder dan een zijspantraining. Verder zal je na een training veel zelfverzekerder zijn. Je hebt immers geleerd wat de verschillen zijn tussen solorijden en
zijspanrijden en weet dit ook in praktijk te brengen. Ga je na de training echt
op stap, dan blijft het natuurlijk oppassen. Begin rustig en bouw het op. Het
vergt vooral in het begin de nodige concentratie om het geleerde in praktijk te brengen, want de verschillen tussen solorijden en zijspanrijden blijven
groot.
Tekst: Wim Koblens
Foto’s: Hans Kuiters, Katinka Brandenburg & Wim Taal
Publicatie geplaatst met toestemming van de MAG, december 2014
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Mannen en motorfietsen
Vanouds horen motorfietsen bij
mannen. Dat was zo in de tijd
dat motorfietsen een goedkoop
alternatief voor auto’s waren en
dat bleef zo toen motorrijden
een vrijetijdsbesteding werd.
Vrouwen hadden hun vaste
plaatsen. Degelijk gekleed achterop of in het zijspan als het je
eigen vrouw was, grotendeels
ontkleed en over de stilstaande
motor gedrapeerd als het een
fotomodel was. De combinatie
van beide was mogelijk, maar
zeldzaam.
Intussen zijn vrouwen al lang
bezig aan hun opmars in de
motorrijderij. Als de coureur
die jou op een mooie dag met
een bloedgang voorbij spuit,
bij de volgende pitstop een bos
blonde krullen onder haar helm
tevoorschijn schudt, is niemand
verbaasd.
Bij onze UDCN lijken we op het
gebied van de vrouwenemancipatie achter te lopen. Russenpiloten zijn mannen. Sandra
Korpershoek is de uitzondering
die de regel bevestigt. De
conclusie is snel getrokken dat
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het ledenbestand van de
UDCN vooral bestaat uit
conservatieve mannen.
Maar wie langer nadenkt,
vindt ook een andere
verklaring. De moderne
motorrijdende vrouw wil
een nette, schone machine.
En aan gesleutel heeft zij
al helemaal geen zin. Haar
motor moet het gewoon
altijd doen.
Aan deze voorwaarden
voldoen onze Russische
Tweelingen niet. Ergo,
geen Russenpilotes. Misschien beleven wij de dag
dat een vrouwelijk lid van
de UDCN op haar zelf
gerestaureerde Russische
zijspancombinatie op een
treffen arriveert, met in de
zijspanbak haar man of vriend. Daar schrijf ik dan een stukje over.
Behalve door vrouwen, worden de zijspannen ook regelmatig gevuld met
kinderen. Op het afgelopen voorjaarstreffen waren dat er weer aardig
wat. Ik heb bewondering gekregen voor deze kinderen en hun ouders. Geen
gezeur en gejengel. Dat maak je op campings wel anders mee. Kampioen
was voor mij een meiske van net drie turven hoog dat, aan de hand van haar
vader, twee volledige rondleidingen door de bedrijven in Benschop zonder
wanklank doorstond.

						Pieter
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UDCN Agenda 2015
19-20-21 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is op een reeds bekende locatie in Haarlem. Uiteraard met de toertocht en
misschien wel weer de cross kuil. Laten we hopen
dat de weergoden ons goed gezind zijn. Vorige
keer konden we geen vuurtje stoken. Let op de
aankondiging in deze Twin voor meer informatie.
5 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onvergetelijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek. www.vlietlanderit.nl/
Inschrijven.htm
11-12 en 13 september NAJAARSTREFFEN
Na twee thuiswedstrijden voor de westerlingen nu een thuiswedstrijd voor de
zuiderlingen. Het laatste Treffen van dit jaar is in de omgeving van Roermond. Ook hiervan vindt je meer informatie in deze Twin.
26 september SLEUTELDAG
Om onze oostelijke leden het wat makkelijker te maken gaan we weer naar
de omgeving van Apeldoorn. Speciaal om wat grotere problemen te kunnen
verhelpen zonder echt op de tijd te hoeven letten. Heb je onderdelen die je
kwijt wilt? Neem ze mee, misschien kun je er een ander weer een plezier mee
doen.
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Sleuteldag 1 2015
door: Nicolai

Zonder dat hij het zelf weet heb ik zijn forumbijdrage maar even 'geleend'
als kopij voor de twin. Onze marktverkoper heeft weer zijn best gedaan om
de club op te hemelen voor alle lezers. Het was leuk, de lokatie was mooi
maar helaas was de opkomst niet zo groot als had gekund. Het woord laat ik
verder aan Nickie:
Sleuteldag had weinig opkomst buiten de vaste leden, maar is zeker niet
onverdienstbaar geweest. Robke had zijn motorblok meegebracht en ging
samen met Ruud aan de gang om de vast gelopen zuigers eruit te halen wat
natuurlijk eindigt in een complete revisie van het motorblok, ha ha kennis zat
aanwezig!
Bij Luijt en zijn Chang heeft Benno de ontsteking in orde gemaakt en ik heb
hem bijgelicht met een zaklampje (Red: Achteraf blijkt de Chang nog wel
wat extra aandacht nodig te hebben want helemaal goed stond het nog
niet begrepen we van de eigenaar). Je hoeft deze boys niets te vertellen of
commentaar te hebben ze weten echt alles, een soort wiki & pedia. Er bleef
steeds een vonkje tussen de punten van de Chang ontstaan, dus Luit moest
dure punten kopen bij Jan Wassenaar die daar ook aanwezig was namens
Rolpa (Russian Oldtimer Parts) en was voor €6,- euro klaar.
Jan zijn hele bus lag vol en stond binnen, pakkingen onderdelen carburateurs
veren banden spaken enz. enz. Er was niemand die een contactpunt vijltje
bij zich had? Het Zweeds verenstalen lipje werd handig omgebogen en de
punten gemonteerd, maar nog steeds vonkjes tussen de punten, 0,3 mm 0,4
en 0,5 mm het maakte niets uit. De condensator was nieuw en toen opperde
iemand....hang er een 2e condensator bij, en ja hoor vonkjes verdwenen en
de motor liep gelijk rustig en stabiel, nooit geweten dat dit kon! En natuurlijk
weer een lesje in elektronica geleerd.
Zo was er ook onze Ural 750 2002 (sorry ben je naam vergeten) man aan
het werk (Red: steven) en een 750 is een lastige motor om aan te werken
doordat er allerlei aanpassingen zijn gedaan in de begin periode van dit
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type Ural en ook emissie-eisen van de EU spelen hierin een rol voor wat
betreft import, waardoor er concessies zijn gedaan aan de carburateurs en
uitlaat systeem, ook zitten er vaak inferieure onderdelen in. Hij had samen
met Ruud de carburateur nagekeken en schoongemaakt en vooral het stationair gedeelte werkte niet goed. Er is waarschijnlijk een luchtlek in de aanzuigrubbers tussen carb en cilinderkop waardoor een plofje ontstaat.
De beste man moest nog naar huis rijden en dit onderdeel was niet op voorraad bij Jan, dus maar niet gedemonteerd. Als huiswerkopdracht meegekregen hahaha. Natuurlijk nog meer zaken gecontroleerd!
Kortom dankbaar voor de beschikking van de ruimte bij Aannemings Bedrijf
Manten en alle luxe van dien, ontzettend vriendelijk en wij blij! Natuurlijk
moet ik ook onze treffencoördinator Roel bedanken voor de soep en broodjes kaas en ham maar ook pindakaas & aanwezigheid. Iedereen van de club
heeft zich weer geweldig ingezet. Laat iedereen die niet geweest is zich niet
schamen voor problemen die je zelf niet aankunt. Zet hem desnoods op de
aanhanger en neem hem mee, wij kijken ernaar! Er zijn vrienden die je kunnen
helpen. September 2015 is de volgende gelegenheid!!!
Wordt lid en beschik voor €22,50 over een jaarabonnement op de Russian
Twin en informatie..
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Najaarstreffen 11-12 en 13 september 2015
Op de rand van het land

Dit najaar gaan wij zoals het rechtgeaarde russenliefhebbers betaamt naar
het oosten. Tussen Swalmen en Roermond ligt het doel van onze reis, het
dorpje Boukoul.
We bivakkeren op een kleine boerencamping midden op het Limburgse
platteland. De motoren kunnen gewoon bij de tent staan. Auto’s en aanhangers moeten uitwijken naar de parkeerplaats. Op deze camping zijn honden
welkom.
We zitten slechts 3 kilometer van de Duitse grens, dus de kans is groot dat we
Duitsland ingaan tijdens de toertocht. Legitimatie en Groene Kaart niet vergeten. Je hoeft niet persé te kamperen om een leuk weekend te hebben. Op
de camping zijn overdekte overnachtingsmogelijkheden. Informeer hierover
zelf bij de camping.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen
gratis.
Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
Verder is het programma zoals altijd; eten, drinken, slapen, touren, BBQ,
drinken en slapen.
Programma
Vrijdag 12:00 uur. Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
			
Zaterdag
10:30 uur Toerrit door Limburg en Duitsland. Geen tankstop in de route
opgenomen, iedereen start met volle tanks. De route is ca. 80-100 km lang.
Aan het einde van de toertocht is er gelegenheid om inkopen te doen.
In de avond gevolgd door de gebruikelijke BBQ. Wij zorgen voor het vuur,
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de sausjes en het brood en jullie regelen zelf de rest.
Zondag		
Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan.
					
Adres
					
Camping Raayerhof		
www.raayerhof.nl
Raaystraat 10			
Tel : 0475-50 28 68
6071 NC Boukoul-Swalmen
E-mail: info@raayerhof.nl
Opgave: Guillaume en Melissa goobri@home.nl
									
Voor de nieuwe leden onder ons.
Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder
voor zich in aan het eind van de toertocht.
Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Voorjaarstreffen te Benschop
1-2-3 mei 2015 & ALV

Op het laatste moment zoals altijd de spullen onder de vloer vandaan halen,
daar liggen de stoeltjes campingtafel en gasbranders (veilig afgekoppeld).
De tenten, matjes en de slaapzakken moeten uit de kasten in de muziekkamer
worden gepeuterd, die nu tijdelijk vol ligt met planken van het dak van de
schuur om te drogen en die daar liggen te wachten op beter weer. Het wordt
daardoor een hele circusact, maar uiteindelijk hebben we alles. Die schuur
moet er echt komen, want al heel lang sta ik buiten op straat te sleutelen,
maar de weersinvloeden beginnen te vervelen en zeker het serieuzere werk
kan ik niet doen of duurt te lang. Ik kan niet wachten tot-ie af is dan lekker sleutelen in de schuur van 4x4 meter met kacheltje…. waar moeten we
ook alweer heen schat? Benschop zei ze, waar ligt dat eigenlijk? Ff Googelen…… oké vlak bij Oudewater dus.

Met mijn zoon Robin (heeft al vakantie) in de bak rijden we erheen en Svetlana crosst in de auto met hond, de meeste spullen en mijn dochter Sophie
45

25 1990-2015

UDCN

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 100, juni 2015

die nog naar school moest vandaag. We hebben nog verrassende teksten op
het schoolbordkrijtplaatje op het voorspatbord geschreven, maar sommige
dingen konden echt niet, maar we hebben wel gelachen met bedenken.
Uiteindelijk werd het dan maar aan de ene kant Robin, want die zat in de
bak en aan de andere kant Arie, de naam van de hond.
Na een vlotte rit zijn we vroeg
in de middag op vrijdag bij de
kruising in Benschop en een bord
Benschop linksaf. Zegt Robin:
“Nee, je moet rechts”. Ja, tuurlijk
joh… net zei je ook dat ik eraf
moest bij afslag 13, maar het was
14 en nu moet ik ineens rechtsaf
terwijl er links staat aangegeven.
Ik geloof hem voor geen meter
meer en vraag nog: “Houd je je
telefoon niet verkeerd om beet
dan?”. En ik rijd dus eigenwijs
linksaf naar het hart van Benschop. Benschop is prachtig, maar
je ziet wel de verdeeldheid van
de ene kant van het kanaal en de
andere zijde, een soort verdeeldheid met veel bruggen nieuwe/
oude stijl en de kerk staat rechts.
Effe doorkruisen die stad, waarna ik toch maar omkeer en vraag: “Hé Robin,
wat zei jij ook alweer? Kijk jij nog eens op die smartphone van jou?”. Oké,
had-ie toch gelijk voor deze ene keer, haha!
Wij komen aan en pakken de stoeltjes uit en zetten daarna de tenten op, op
een prachtig vrijgemaakt koeienveldje (zonder koeien maar met gedroogde
vlaaien). De organisatie heeft voor een nette toiletwagen gezorgd en er is
ook nog warm en koud stromend water in de schuur van de boer bij de melktank. Bij de boerderij zijn de koeien volop aan het kalveren en mijn dochter
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vindt dat prachtig en is gelijk verliefd op een kalf dat in de schuur staat
(Binky). Voor haar kan het weekend alvast niet meer stuk. Met koeien is ze
helemaal gek. Voor mijn zoon geldt hetzelfde bij het avondkampvuur. Er staat
een waanzinnige bak van 2x4 mtr. Het lijkt meer op een mobiel crematorium
dan een kampvuurbak. Er ligt een enorme berg met takken, boomwortels en
van alles wat je maar zou willen verbranden bij een Oud-en-Nieuw-feestje
in de Schilderswijk, maar wat daar niet mag en hier wel. Zelfs 90m2 massief eiken parketvloer gaat probleemloos op in de kortste tijd. De hele avond
gooien de kinderen en soms geholpen door oudere jongeren reusachtige
boomwortels op het vuur. Het is reuze gezellig en heel, heel erg warm. De
kring rond het vuur is dit keer heel erg groot!
Ondertussen luister ik naar verschillende flarden van gesprekken en maak
hier uit op dat het het beste is om je Ural of Dnepr direct hier op het vuur te
gooien en dat het zonde is van je geld om zo’n stuk schroot rijdend te blijven
houden… en toch staan ze dat trots te vertellen, gekke techneuten allemaal.
Nadat ik Roels alcoholische omlijsting heb geproefd samen met Svetlana ga
ik slapen en dat lukt binnen 1 minuut. De nacht is helder en niet iedereen had
het even warm gehad, dat gold ook voor de hond, maar die werd gewoon
door één van de kinderen in de slaapzak getrokken.
Het is prachtig weer en de tourrit begint volgens het follow-up systeem om
11.00 uur, nadat iedereen is uitgeslapen, rustig is opgestaan en heeft ontbeten al dan niet met gebakken eieren met spek. Overal is het gezellig op de
kampeerplaats op het stukje boerenland, eenvoud vinden de meeste UDCNers juist fijn, zodat ze ongestoord kunnen kamperen.
Voor mensen die niet willen of kunnen blijven overnachten, is alleen de tourrit
meerijden altijd mogelijk en bovendien gratis. Je kunt dan toch clubleden ontmoeten als oude vrienden. Dit keer was het een komen en gaan van tijdelijke
gasten. Bas spande de kroon, die was ingezet als vliegende keep en is wel
10 keer gekomen en weer vertrokken om allerlei redenen privé-afspraken
en hand- en spandiensten voor het treffen. De verlate start van de ALV en
de barbecue kwam door de ontzettend leuke tourrit met leuke rondleidingen
door de machinefabriek Leckerkerker, waar ze zuivelmachines reviseerden
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en moderniseerden gevolgd door een rondleiding door de bijbehorende
zuivelfabriek…zie de fabriek maar als een soort uit de hand gelopen hobby.
De kinderen waren ook super enthousiast (eindelijk geen legermuseumJ) en
als kers op de taart kreeg iedereen een leuk tasje met producten die daar
geproduceerd waren. Toetjes, roomkaas, kruidenboter etc. De haarnetjes
mochten we houden, dat gaf de groep gelijk een intelligentere aanblik.
Bedankt voor
de leuke rondleidingen en
het persoonlijke
verhaal hierachter van de
oprichter dhr.
Leckerkerker.
Ook willen we
Eef nog even
extra noemen,
omdat hij als
bezemwagen
er zo ontzettend goed en
vol passie voor heeft gezorgd dat alle schaapjes bij elkaar bleven…dank je
Eef (zo goed J).
Terug op het kampterrein opende Gerrit de clubwinkel…en eerlijk is eerlijk
de drie dwaze dagen van de Bijenkorf vielen erbij in het niet. Er was een run
op de nieuwe truien, vesten en T-shirts, die er echt heel goed uitzien en te krijgen zijn in allerlei leuke kleuren. Print voor en achter plus nog een toevoeging
van een Russische tekst maakt de truien nog leuker dan ze al waren. Hulde
voor Cat voor het ontwerp! De spullen zijn ook nog eens gunstig geprijsd en
als je een klein misdrukje voor lief neemt dan was je voor € 7,50 al in het
nieuw gestoken.
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De ALV begon door de
verruimde winkeltijden
wat later dan gepland,
maar was zoals gebruikelijk snel afgelopen binnen 15 minuten door de
strakke leiding van Frans
de Wit… met niet alleen
als stimulans om je mond
te houden omdat je dan
sneller kon gaan barbecueën, maar ook omdat,
als je toch wat vroeg, je
gelijk gestraft werd met een taakje.
Conclusie contributie verhoging van € 2,50 dus van €20,- naar € 22,50 per
jaar en de kas klopte prima.
De kampwinkel had zichzelf natuurlijk al live bewezen, maar kwam ook
tijdens de vergadering nog ter sprake. Het eindigde met een applaus voor
John (Cat) en Gerrit voor het ontwikkelen van al eerder beschreven sweaters
en T- shirts. De ALV eindigde met een cadeautje voor iedereen vanwege het
25-jarige jubileum… een zakmes met daarin geïntegreerd een mes/lepel/
vork combinatie dat al gelijk zijn dienst kon bewijzen bij de barbecue.
Iedereen had voor zijn eigen vlees en/of vis gezorgd voor op de barbecue.
De salades, stokbrood etc. waren door de organisatoren van het weekend
verzorgd. Mét dit keer zelfs vers gebakken kroepoek en satésaus in een
gladde en een grove variant. Het was weer lekker en gezellig.
De avond verliep als altijd. Rond het kampvuur met een praatje en een
drankje. De prachtige heldere hemel van overdag was inmiddels dichtgetrokken, maar het was daardoor ’s nachts minder koud én alles was de volgende
ochtend gewoon kurkdroog en dat betekent dat je alles in kunt pakken en
thuis gelijk op kunt bergen en niet het huis de hele week nog volhangt met
drogende kampeerspullen.
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Na het ontbijt verdween zo zoetjesaan iedereen van het kampterrein…dat
op maandag waarschijnlijk weer vol staat met koeien. Nog een laatste knuffel voor het kalf en ook wij op huis aan.
Net niet helemaal droog over gekomen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was weer een topweekend geweest: mooi weer, mooie locatie, leuke
tourrit en gezellige mensen. Bedankt voor het organiseren Rob, John en alle
andere mensen die hebben meegeholpen!!!
Tot een volgend treffen,

Nicolai
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Mijn nieuwe Chang Jiang
door: Pieter Lettinga

Begin dit jaar heb ik mijn blauwe Dnepr K750 weggedaan en een Chang
Jiang gekocht. Waarom eigenlijk? De Dnepr was een prettige motor. Ik vond
de helderblauwe kleur heel mooi (een minderheidsstandpunt). Om te beginnen is het natuurlijk leuk om een andere motorfiets te kopen. Toen ik verder
nadacht over de redenen om een Chang Jiang te kopen, kwamen de volgende overwegingen bovendrijven.
Het model. De oorspronkelijke BMW R71 en de M72 hebben de mooiste lijn.
Tank en frame liggen in elkaars verlengde. Het afscheid van de plunjervering maakte een aangepast frame noodzakelijk. Niet speciaal lelijk, maar
toch minder mooi dan het origineel. Zoals bekend, heeft de Chang Jiang de
oorspronkelijke lijn gehouden.
De elektrische installatie. Mijn Dnepr was 6 volt. Daarmee lukt het niet om
overdag altijd de verlichting aan te houden. Ik had de meeste gloeilampen
vervangen door leds. Die bleken echter snel kapot te gaan. De Chang is de
12 volts zijklepper. Licht overdag geen probleem.
Een “ nieuwe” motor. Natuurlijk is de Chang niet echt een nieuwe motor. Het
frame is oud en de onderdelen zijn ongebruikt. Dat geeft toch een soort
nieuw gevoel. Het is in ieder geval prettig dat er geen versleten onderdelen
in zitten. Het sprak me aan.
Luxe extra’s. Hoewel het gebruik van de elektrische startmotor een guilty
pleasure is, ben ik blij dat hij er op zit. De bijbehorende smoes is dat als ik
heel oud of een beetje ziek wordt, ik nog moeiteloos mijn motor kan berijden.
Ook de achteruitversnelling hoort bij de luxe extra’s.
Het zijn geen rationele argumenten. Maar met betrekking tot onze motorfietsen zijn die er ueberhaubt niet, behalve misschien het besluit om er niet een te
kopen.
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Mijn Chang Jiang is in 2011 door Bart Sanders naar Nederland gehaald.
Hij heeft hem zelf klaar gemaakt en toen verkocht aan Richard Busweiler te
Genemuiden. Ik heb deze motor daar toen ook gezien. Vader Busweiler nam
hem mee naar een fotoshoot ergens in Holland. Later kwam ik in de Young
Man Shop (waar ik ten onrechte nog steeds word toegelaten) een modefolder tegen waar deze motor in figureerde. Richard verkocht hem aan een mij
onbekende man, die er in een kleine vier jaar een kleine vierhonderd kilometer mee reed. In december vorig jaar kocht Ben van Helden, lid UDCN, hem.
Maar tot rijden kwam het niet. Via de website van Richard Busweiler verkocht
Ben de Chang aan mij. Ik heb hem met de aanhanger bij hem opgehaald. Op
de foto staat Ben in zijn atelier. Op de voorgrond is de motor nog net te zien.
Het is een M1M: 12 V zijklepper.
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Het inrijden is inmiddels gevorderd tot 1000 km. Ik mag nu 70 rijden.
Starten en rijden gaat uitstekend. Remmen is helemaal niet zo gek. Maar het
schakelen ging steeds beroerder. Op het laatst kreeg ik hem nauwelijks meer
van de een in de twee. Echt stampen met de hak, in de hoop dat het materiaal deze mishandeling kan verdragen.
Vanwege deze schakelproblemen moest ik mij op het voorjaarstreffen behelpen met de Moto Guzzi. Geen unieke keus overigens.
Mijn technische steun en toeverlaat Albert stortte zich vol goede moed op het
schakelvraagstuk. Hij verbaasde zich over de vorm van het schakelpedaal.
Het deel voor de voorvoet steekt erg schuin naar links. Daardoor is de lengte
van de hefboom van de punt tot het asje maar heel klein. Albert heeft hem
afgezaagd en er een recht stuk aan gelast. Binnenin bleek er flinke speling te
zitten op het asje. Met behulp van een aantal ringetjes is die ruimte beperkt.
Verder heeft hij de positie van de koppelingsbeugel aangepast. Daardoor
komt de koppeling beter los. Ruud K. had mij dat ook al geadviseerd. Nu
schakelt het prima. Aan welke ingreep de grootste verbetering te danken is,
weten we niet. Evenmin als we weten waar het water vandaan komt dat in de
versnellingsbak bleek te zitten. Dat zal de souplesse van het schakelen ook
niet ten goede zijn gekomen.
Deo Volente kom ik op het zomertreffen met de nieuwe Chang. Ook met een
nieuwe tent trouwens.

Pieter
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De Russische keuken
Kok Boris heeft het vaak over vis gehad. In
de afgelopen editie van de Twin is reeds
gerefereerd aan zijn beroemde “Poon a la
Gileppe”. Ook zijn recept van “Gepareerde ossenhaas” is inmiddels wereld beroemd.
Voor je ligt de 100e editie van ons clubblad
“The Russian Twin”. Waarom de naam in
het Engels is gesteld weet Boris ook niet, hij
spreekt liever over “Русский Твин”.
Boris heeft niet bijgehouden hoeveel recepten hij voor onze Twins heeft
geschreven, maar zo belangrijk is dat ook weer niet. Wel het feit dat onze
redacteuren in de loop der jaren al 100 keer een clubblad in elkaar hebben
weten te steken. In 25 jaar, 100 Twins! En dat wil Boris vieren met het meest
tot de verbeelding sprekende gerecht van Rusland, Russische Borsch (Русский
суп свеклы).
Russische Borsch
Borsch wordt op veel manieren bereid, maar bietjes komen er altijd in voor.
Ook wordt er altijd zure room bij gegeven. Dit recept houdt het midden tussen een groentegerecht en dikke soep.
Wat hebben we nodig?
500 gr. doorregen runderpoelet. 2 vleesbouillontabletten. 1 laurierblad.
6 gekneusde peperkorrels. 40 gr. boter 0f 3 eetlepels olie. 3 middelgrof
gesnipperde uien. 2 dikke in dunne plakken gesneden preien. 2 gesnipperde worteltjes. 350 gr. geschilde rode bieten. 4 eetlepels azijn. 4 eetlepels
bloem. 2 in smalle repen gesneden stengels bleekselderij. 2-3 gepelde tomaten en peper uit de molen. Zout. Soja en een kwart liter zure room.
Belangrijk keukengerei: een grove groenterasp.
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Bereiding:
Was het poelet. Breng 1 liter water aan de kook met bouillontabletten,
het laurierblad en de peperkorrels. Voeg het vlees toe en laat de bouillon
zachtjes koken tot het vlees gaar is. Verwarm de helft van de boter in een
groentenpan. Fruit daarin de uien goudgeel. Voeg daaraan toe de prei en
de worteltjes toe en laat deze groenten in de gesloten pan op een lage
vlam 5 – min. Smoren. Was de bietjes, snijd een vierde deel van de bietjes in
blokjes en rasp de rest fijn. Doe de blokjes biet bij de gesmoorde groenten.
Schep twee soeplepels bouillon uit de pan met vlees bij de groenten. Laat
de groenten met de blokjes sudderen. Verwarm in een andere pan de rest
van de boter, verwarm daarin de geraspte bieten. Voeg dan azijn toe, roer
goed en strooi de bloem in de pan, roer weer en en schep zoveel bouillon
uit de pan met vlees op de bietjes dat die gaar kunnen worden zonder aan
te branden. Schep na 10 – 15 min. Sudderen de geraspte bietjes door de
pan met groenten en doe daar de reepjes selderij en de stukken tomaat bij.
Neem het laurierblad uit de pan met poelet. Controleer of het vlees al gaar
is. Voeg, als de selderij zacht is, de groenten aan de bouillon met poelet toe.
Laat het gerecht zonder deksel doorkoken tot het vlees zeer gaar is. Voeg
naar smaak peper, zout of soja toe en geef de room apart bij het gerecht.
			
Ешьте их с закусками!
			 (eet smakelijk)
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Steunpuntenlijst 2015
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.
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Steunpunten UDCN 2015

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

