
Officieel Orgaan van de 
Ural Dnepr Club Nederland
Nummer 103, maart 2016

Russian Twin



Colofon

Uitgever:
Ural Dnepr Club Nederland , Website: WWW.UDCN.NL

Redaktie: 
Benno van Ham     
Daniëlstraat 3     
4771 RP Langeweg     
Benno@udcn.nl    

Copy en Foto’s:
Alle kopij dient schriftelijk of digitaal te worden aangeleverd. Bij voorkeur digitaal in txt-
formaat. Foto’s  als afdruk of gescand opsturen, bij voorkeur zwart/wit i.v.m. kwaliteit. Foto’s 
en diskettes worden indien gewenst retour gestuurd. De redactie houdt zich het recht voor 
om zonder opgaaf van reden, ingezonden  artikelen te weigeren, te wijzigen of in te korten. 
Delen van publicaties of publicaties kunnen op de website gepubliceerd worden zonder 
daartoe vooraf toestemming te vragen.

Bestuur:
Frans de Wit Voorzitter voorzitter@udcn.nl
Roel de Glopper Evenementen  / secretariaat evenementen@udcn.nl
  secretaris@udcn.nl
Sandra Korpershoek Penningmeester penningmeester@udcn.nl
Ruud Korpershoek Technische commissie techniek@udcn.nl
Benno van Ham Redactie redactie@udcn.nl
Gerrit Busweiler Clubwinkel clubwinkel@udcn.nl

Contributie:
Inschrijfgeld  € 5,-
Volwassene  € 22,50 bij machtiging. + € 1.50 administratiekosten anders.
Buitenlandse leden toeslag € 5,00
Kinderen   Gratis onder de 16 jaar 

Secretariaat en Ledenadministratie
Evenaar 61  
3454 RB De Meern  
secretaris@udcn.nl

Gironummer   2594048 o.v.v. UDCN 

Het boekjaar van de Ural Dnepr Club Nederland loopt van januari tot januari. Voor mutaties, 
opzeggingen of andere vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze leden-
administratie. 



 1

Inhoudsopgave
Van de voorzitter     2
Van de redactie      4
Remtrommels uitdraaien     6
Sleutel en ruilhandel dag Hilversum   10
Toeren in een zijspan      12
Voorjaarstreffen inclusief ALV    16
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  18
Motocrypto Twin nr. 103     19
Gezocht: Mederedacteur van de UDCN   20
Classic Motorshow Texel 2015    22
Het ultieme treffenstukje     25
MONEY,       26
Zandhappertjes rit 2016    28
UDCN Agenda 2016     30
Aanhanger achter motor en Europa   32
Voetganger of motorrijder?     36
Wat doet een mens zoal als het buiten blaasjes regent? 38
De Russische keuken     42
Steunpuntenlijst 2016     44



2

Nummer 103, maart 2016Ural Dnepr Club Nederland

Van de voorzitter

Hardrijden boeit me niet. Al moet ik zeggen dat, toen ik nog fietste, ik er 
flink de sokken in kon zetten. Maar met de toename van het aantal fietsen en 
auto’s in de binnenstad merkte ik dat ik steeds meer risico’s ging nemen; bij 
stoplichten, met oversteken, bij het afslaan. Een garantie voor een ongeluk, 
vroeg of laat. Dus stap ik ook in de stad op de motor, dan hou ik me aan 
de verkeersregels en ben ik toch flexibel genoeg om er eens tussendoor te 
piepen. Op de motor rij ik zelden te hard. De risico’s gaan navenant met de 
boetes omhoog. En mijn snelheidsmeter geeft steevast een te lage snelheid 
aan, dus ik zit meestal goed. 

Als anderen wedstrijden hard rijden maakt me dat ook niet uit. Op de fiets, 
in de Tour de France of in een stadion, in een auto, op het circuit of in de 
Parijs-Dakar, of op de motor, TT’s in Assen of op Man, het gaat allemaal aan 
me voorbij. Weinig minder interessant als op een tribune zitten en motorfiet-
sen zo hard mogelijk rondjes te zien rijden. De enige amusementswaarde die 
dat heeft is als er één op zijn plaat gaat. Maar dan liefst zonder ernstige 
gewonden. Of erger. 

Er is één uitzondering: Barneveld. De laatste klassieke race op een straatcir-
cuit in Nederland. Dat gaat niet zo vreselijk hard, en het zijn motorfietsen die 
ik nog begrijp. Als het uitkomt wil ik daar nog wel eens naar toe gaan. En ik 
kom er ook andere UDCN-leden tegen. Het is één van de weinige plaatsen 
waar de beide clubs waar ik lid van ben elkaar tegen komen. En zeker als 
het zonnetje een beetje wil schijnen is het een mooie rit. Maar verder zul je 
me niet op of rond een circuit zien. Ja, als we weer een rondje om het circuit 
van Zandvoort rijden, dat is de uitzondering die de regel bevestigd.

En daar gaat nu verandering in komen. Onlangs belde goede vriend en 
mede UDCN ’er M. mij op, om te vragen of ik zin had om mee te gaan naar 
het ijsspeedway te gaan kijken. IJsspeedway! Dat was nooit in me opgeko-
men! Maar er gingen meer bekenden mee, en er was plek in de auto, en het 
was de laatste keer, want na de wedstrijden werd het stadion gesloopt en 
of er een nieuw stadion komt is nog steeds de vraag, en het waren staan-
plaatsen, dus niet zo duur, en het was de Roelof Thijsbokaal, dus niet het WK,  
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want dat was allang uitverkocht. Allemaal goede argumenten en ook nog 
goed gezelschap, en ik had tijd, dus volmondig ‘ja’ gezegd.

IJsspeedway ken ik alleen van de televisie en spannende foto’s in de bladen. 
Mannen op kleine motorfietsjes die weliswaar rondjes rijden, maar je verliest 
ze niet uit het oog op een ijsbaan. En dan keihard rondjes rijden. Op ijs. Met 
punten op je banden van bijna drie centimeter lang. Daar kan ik dan wel 
weer de lol van inzien, het ambachtelijke, het naakte motorrijden. En ‘wij’ zijn 
er goed in. Nou ja, Roelof Thijs, voornamelijk. Dat is ‘m, op de foto.

Die heeft jarenlang met veel succes die rondjes afgelegd en menigeen 
gepasseerd. Totdat hij werd aangereden op de motor door een dronken 
automobilist in 1984. Toen waren speedway en motorrijden over. Terwijl hij 
dat jaar bij de WK in Moskou 5e was geworden, en uitzicht had om door 
te groeien naar wereldkampioen. En nog steeds steken Nederlandse rijders 
gunstig af tegen de Scandinavische rijders, die veel makkelijker en langer 
kunnen trainen op bevroren meren. Net als de Russische rijders. Want die zijn 
de besten, al rijdt bijna iedereen op een Jawa, heb ik mij laten vertellen; 
buiten de Russen is er sinds 1966 vier keer een Zweed, twee keer een Tsjech 
en een keer een Fin wereldkampioen geworden. 

En die Russen, daar hebben wij toch iets mee?
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Van de redactie

Zo, de eerste twin van 2016 ligt weer voor je klaar. Het belooft weer een 
goed gevuld jaar te gaan worden. Het jubileum ligt achter ons en we gaan 
weer hard op weg naar het volgende. In de tussentijd eerst maar eens een 
paar jaar weg gaan kauwen. 

Het jaar is voor mij in ieder geval goed druk begonnen. Dit jaar ben ik 
begonnen met mijn eigen bedrijf, na jaren in de sleur gewerkt te hebben mag 
ik nu mijn baas elke ochtend uitschelden en soms luistert hij nog ook. Verder 
een fijne vent hoor, paar weken geleden kreeg ik gewoon vrij om naar het 
Watjestreffen te gaan. Was ook weer een echt Watjestreffen vind ik. 

Ondanks dat we dit jaar eigenlijk niet van een winter mochten spreken 
werden we ook dit keer verrast met zonnig weer, een open sterrenhemel op 
vrijdagnacht , vrieskou, 
winterse luchten en niet te 
vergeten op zondag de 
winterse neerslag. 

Na een goede toerrit met 
niet teveel pech, vooral 
een paar BMW’s die dwars 
lagen en 1 Dnepr met een 
slechte bobine ging het 
verder goed. 

Een stukje benzineslang 
gooide even roet in het 
eten voor mijn BMW-span 
(Helga) maar dat was zo 
vervangen. Zondag mocht 
ik door de pekel, sneeuw 
en regen naar huis toe. 
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Ik moet zeggen dat ik zondag mijn keuze voor het span best kon waarderen. 
Nu was ik in een klein anderhalf uur thuis, anders minstens het dubbele of 
meer. 

Ondanks dat de opkomst iets kleiner was dan normaal, was het toch weer 
een ouderwets gezellig weekend. Zij die er niet waren hebben weer wat 
gemist. Nog twee jaar en dan vieren we ook op Watjes een jubileum (15 
jaar).

Dit jaar staat er weer van alles op het programma. Te beginnen in maart met 
de zandhappertjesrit, bij ons in Brabant zal ik maar zeggen. Meer daarover 
in deze twin. De eerste sleuteldag in Hilversum staat weer op het programma 
en daarna het voorjaarstreffen inclusief de ALV. We strijken dit jaar neer in 
Acquoy, Geldermalsen. Een kleine boerencamping is bereid gevonden ons 
tijdelijk onderdak te verlenen. Ook daarover meer in deze Russian Twin.

Naast deze uitnodigingen vind je deze Twin een paar bijdragen van techni-
sche oorsprong en wat ander luchtig vermaak. Het is een dunne twin gewor-
den. Daar is even niets aan te doen voor mij helaas. Jullie zijn, als leden, 
natuurlijk medeverantwoordelijk voor de vulling van ons lijfblad dus doe je 
best, graaf in je schuur, geheugen of foto-album en verras me met mooie 
bijdragen. Op die manier kunnen we de twin een mooi stukje leesvoer houden 
voor alle leden.

Deze Russian Twin vindt je ook een uitnodiging voor een nieuwe redacteur. 
Door Pieter zijn ziekte is hij niet langer in staat om mederedacteur te zijn 
voor de Russian Twin. Pieter, namens het hele bestuur bedank ik je dan ook 
ten zeerste voor je bijdragen, zowel in kopij, fotografie maar ook als mens. 

Rest me verder niets anders dan jullie veel plezier te wensen met het lezen 
van de Twin. Hopelijk zien we elkaar ergens dit jaar in goede gezondheid 
weer.

Benno van Ham 
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Remtrommels uitdraaien
door: Rob Maier

Iedereen kent het wel. Slechte remmen, ovale remtrommels. Wat kunnen we 
hieraan doen ??

Nou gewoon “even” de remtrommels uitdraaien zodat ze weer netjes zuiver 
rond zijn! Hierdoor hebben de remschoenen weer het volledige contact met 
de trommel, en zijn we het pompende effect in de hand, of op de voet kwijt.
Nog mooier is om nadat je de remtrommel heb uitgedraaid en deze diameter 
weet de remschoenen ook op die diameter te draaien, zodat de voering over 
de hele lengte en breedte aanliggen. Hier heb ik geen “How to” van, maar 
wel van de remtrommel uitdraaien.

Wat voor handig truckje ik wel op het internet vond, als je geen draaibank 
hebt en toch je remschoenen op de juiste diameter wil hebben is als volgt. 
(mits je trommel al wel rond is). Plak rondom in de remtrommel dun dubbelzij-
dig plakband, en plak hier dan netjes schuurpapier op. Monteer je wiel met 
ankerplaat terug. Stel je rem steeds een klein beetje strakker en draai aan 
je wiel. Herhaal dit stukje enkele malen, en je zal zien dat je remschoenen nu 
mooi op de juiste diameter zijn. Verwijder het schuurpapier en het plakband. 
Pas een beetje op met de remstof, want wie weet wat voor mooie materialen 
hier nog inzitten van vroeger uit. 

Maar nu gaan we het over de remtrommel hebben. In het voorbeeld heb ik 
een Dnepr naaf gebruikt, maar dit gaat met alle naven hetzelfde.

Eerst moeten we van een aantal zaken zeker zijn dat ze netjes zijn. Namelijk 
de lagers die in de naaf zitten. Want je wil de trommel juist mooi in lijn heb-
ben met de wielas. Hier zit je ankerplaat op gemonteerd en uiteindelijk de 
remschoenen dus.

Ik heb direct een nieuw setje lagers gemonteerd en alles mooi schoon 
gemaakt. Tevens heb ik de lagerspanning te strak gesteld, want dan weet ik 
zeker dat tijdens het draaien er geen beweging in de trommel kan komen. 
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Let wel op dat je dit later weer goed terug stelt want anders liggen je mooie 
nieuwe lagers er zo uit.

Voor het opspannen van de naaf, 
heb ik een hulp gereedschap 
gemaakt voor in de draaibank.

Het ziet er als volgt uit, een stuk as 
rond van 20mm en een dwars arm 
erop, waarmee ik kan zorgen dat 
de naaf niet mee draait. Deze las 
je niet direct op de as, want dan 
weet je niet meer of je as recht is 
na het lassen, hiertussen zit bij mij 
een klein hulpstukje. Hierna zet ik 
de naaf vast met een paar ste-
vige ijzerdraadjes zodat hij echt 
gefixeerd zit.

Nu plaats ik de naaf, met het 
hulpgereedschap in de draaibank. 
Zet het center erbij achterin de as. Nu weet ik zeker dat ik een stevige en 
rechte opspanning heb in de draaibank. Toen ik 
de draaibank rustig liet draaien viel me direct de 
“Russische” (ik weet het Frans is geen Rus) kwaliteit 
op van de naaf. 

Heel de rand waar de spaken in zitten slingerde 
een mm of 5 van links naar rechts . Dit is op zich 
niet zo erg met onze snelheden en dit los je ook 
weer met je spaken op zodat je velg netjes recht 
staat ten opzichte van je as. Maar ik had er wel 
een hard hoofd in dat ik de trommel netjes rond 
zou krijgen, en dat ik niet door het ijzer heen zou 
gaan.
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Nu beginnen we met het draai-
werk, eerst zoek je rustig het 
kleinste punt op in de trommel, en 
gaat dan beetje voor beetje uit de 
remtrommel draaien, deze trommel 
had 2 lage stukken, en die lagen 
ongeveer 180 graden tegenover 
elkaar. Beetje voor beetje draaide 
ik er een klein stukje uit. Uiteinde-
lijk moest ik voor deze naaf 0,8 
mm eruit draaien om hem netjes 
rond te krijgen. Gelukkig maar zo 
weinig, want de ijzeren band is 
niet zo dik en hier wil je zeker niet 
doorheen gaan. Dan is de trommel 
niet meer te gebruiken.

In deze draaibank kan ik ook een 
naaf zetten die is ingespaakt, 
maar wel zonder band eromheen. 
Ik kan me voorstellen dat er al mensen blij zijn dat ze een naaf ingespan-
nen in de draaibank krijgen. Maar met of zonder velg werkt het allemaal 
hetzelfde.

Vergeet niet lagers weer op de luiste speling te zetten als je klaar bent met 
het uitdraaien van de trommel. En hierna zul je merken dat het remmen weer 
een stuk plezieriger wordt zonder dat schokkende effect, en als het goed is 
met meer remvermogen.

Rob Maier
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Sleutel en ruilhandel dag Hilversum
16 APRIL 2016

Dankzij weer een zachte winter kunnen we allemaal nog doorrijden zon-
der grote aanslagen op mens en machine, maar toch. Misschien zijn we toch 
dingen tegengekomen  waar je je twijfels over hebt en die een deskundiger 
blik nodig hebben dan die van jezelf. Speciaal om wat grotere problemen te 
kunnen verhelpen zonder echt op de tijd te hoeven letten. Dit voorjaar is de 
Sleuteldag weer in Hilversum in de ruimte van aannemersbedrijf Manten (een 
neef van ons oudste lid Cees Manten). 

Je kunt terecht bij:

Manten Aannemingsbedrijf
Vaartweg 185
1217 ST Hilversum

Hij stelt schuur, koffiezetapparaat en parkeerruimte beschikbaar.
We zijn zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd. 
Wil je mee eten geef je dan even op.

Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop, Jan Wassenaar is dan ook 
aanwezig met zijn winkel en eventueel kunnen ook zelf meegebrachte 
onderdelen worden uitgewisseld.
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Wil je echt 
een klus 
gaan kla-
ren op de 
sleuteldag? 
Omschrijf 
dan je pro-
bleem in je 
aanmelding 
en zet je 
telefoon-
nummer 
erbij. Ruud kan dan, indien nodig, vooraf contact met je opnemen.

Heb je nog een stapeltje spullen liggen waar je vanaf wilt. Kom ze lekker 
inbrengen op deze dag. Als jij dat wilt maken we er tegelijk een Side-Car 
Boot Sale van. Meld dit dan wel even van tevoren aan onze organisatie, 
kunnen we er een beetje rekening mee houden

Vooraf aanmelden via: 

ruudkorpershoek@gmail.com
voor de techniek 

en bij 

evenementen@udcn.nl  
voor de ruilhandel.
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Toeren in een zijspan 
door: Willem van Oudshoorn 

Gisterochtend vroor het nog, toen ik voor acht uur Fenna uitliet. Geen punt 
voor mij, want ik was er op voorbereid. De avond ervoor had ik al speciale 
motorkleding opgedoken, want ik ging een rit maken in een zijspan! Een goe-
de kennis van mij had mij daarvoor uitgenodigd en gelukkig was de agenda 
voor de zaterdag voor mij nog leeg.

 

Ik meldde me stipt om 10.00 uur op de aangegeven locatie, een camping 
waar een hele batterij zijspannen van de 'die hards' (waaronder ook een 
paar vrouwen en Vlamingen!) stond. Daar werd ik welkom geheten door 
mijn gastheer Luijt. We begonnen met een kop koffie en maakten daarna 
een rondje langs zo'dertigtal motoren van de leden van de Ural Dnepr Club 
Nederland, waarvan de meeste met zijspan. Ik kreeg een uitgebreide uitleg 
over de motoren waaronder behalve Urals ook andere merken aanwezig 
waren. Hier en daar werden nog de laatste technische controles uitgevoerd 
en gesleuteld.
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Tegen 11.00 uur hesen we ons in dikke kleding. Ik had een col en helmmuts 
mee, handschoenen en een gevoerde regenbroek. "Kom maar op met de 
kou", dacht ik nog, want ik had er zin in.

Ik zag al snel dat ik 
de verkeerde helm 
had meegenomen. 
Zo'n modern ding 
hoort eigenlijk niet 
op zo'n nostalgisch 
ogende retro motor. 

Aan de andere kant 
kreeg mijn nieuwe 
helm zijn vuurdoop, 
of beter vriesdoop. 
Ik nam plaats in 
het zijspan van de 
spartaanse driewie-
ler. Luijt startte het boxer-blok met een ferme trap op de kickstarter. Zo hoort 
het! Geen decadente startmotor, maar kicken.

De tocht voerde ons door het Gooise landschap afgewisseld met een klein 
stukje over secondaire wegen. Hoewel de zit spartaans was, had ik niet echt 
last van de oneffenheden in de vele landweggetjes.

Men maakte gebruik van een eenvoudig doch logisch systeem om de colonne 
op de juiste koers te houden. De voorste motor rijdt de route, terwijl de 
achterste de rij sluit. De rijders tussen kop en staart geven bij toerbeurt aan 
welke richting men genomen heeft bij kruisingen, door in de rijrichting te 
stoppen en te wachten tot het een na laatste span gepasseerd is. Dan wordt 
daarachter weer aangesloten.

De eerste en laatste keer dat ik in een zijspan het gezeten, was eind jaren 
80. Een collega van mij reed toen een MZ combinatie. Het was toen ook al 



14

Nummer 103, maart 2016Ural Dnepr Club Nederland

een bijzondere erva-
ring, die ik graag 
een keer nogmaals 
wilde meemaken. 
Als bakkenist genoot 
ik van het mooie 
polderlandschap en 
maakte onderweg 
wat foto's. De smalle 
wegen met de vele 
bochten werden 
door Luijt Streuer 
en bakkenist Wil-
lem Schnieders met 
gemak genomen. 

Ik mag toch met enige trots zeggen, dat ik als rookie met mijn verkeerde 
helm geen enkele keer uit het bakkie ben gevallen. De zon brak door, maar 
ik voelde de temperatuur niet bepaald stijgen. We passeerden o.a. Ves-
ting Naarden,  Ankeveen, Nederhorst Ten Berg en het witte huis van Lou de 
Palingboer..eh.., Muiden dus.

In de dorpjes was het een gezellige zaterdagse drukte. Velen keken vol 
bewondering naar de passerende zijspannen. Niet iedereen keek blij. Een 
mevrouw kneep opzichtig haar neus dicht en trok een vies gezicht toen we 
passeerden. Ik had direct medelijden met haar man. Maar ze had meer weg 
van een oude vrijster.

Het was een uur of een, toen we aan de lunch gingen. Mooi op tijd, want 
deze rookie begon na ruim 2 uur toeren wat kou door de rits van zijn jack te 
voelen. Gelukkig had Luijt een extra jas in de bak liggen.

In een gezellige klassiek (jaren 50) Amerikaans restaurant Charley's all Ame-
rican Diner, aan de noordkant van Nederhorst T B, gingen we uit de (boven) 
kleren en genoten daar van een lunch en de welkome warmte. 
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We zetten onze 
tanden in uitsmijter, 
omeletten, broodjes 
kroket en hambur-
gers en spoelden de 
kelen met hete koffie 
en ik thee.

Het was voor mij erg 
lang geleden dat ik 
bij zo'n lage tempe-
ratuur op een motor 
had gezeten. Toen 
(2004!) werkte ik 
nog voor de bieb en 

reed ik op de CB1100 bijna dagelijks tussen Lelystad naar Almere. Vandaar 
dat het weer bij mijn besluit de uitnodiging te accepteren, geen enkele rol 
heeft gespeeld. Tegen een uur of drie zetten we de trip voort met als eind-
doel de camping, waar we een uur later aankwamen. Ik heb er een leuke 
motorervaring aan overgehouden. Mijn nieuwe helm voldeed naar verwach-
ting. 

Luijt : hartelijk dank!

Willem
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Voorjaarstreffen inclusief ALV
29-30 april en 1 mei

Dit voorjaar gaan we ons eerste reguliere treffen organiseren in het midden 
van het land. Bij Acquoy, een mooi klein dorpje in het Gelderse achterland, 
gaan we genieten van de mooie omgeving. Mooie dijkweggetjes, rivierge-
zichten, historische dorpjes en stadjes gaan de revue passeren tijdens de 
toertocht op zaterdag. 

Het programma is bekend voor de meesten onder ons:

Vrijdag  Aankomst, tentje opzetten, bijpraten, boodschappen doen en  
  en vuurtje stoken
Zaterdag ca. 10:30 uur toerrit door de omgeving, ca. 80-100 km  
  lang met een middagstopje om te eten. Aan het einde 
  van de toerrit is gelegenheid tot het doen van bood-
  schappen.
  ca: 18:00 uur ALV vergadering
  Eten, wij regelen de BBQ, het brood, de sausjes en bij-  
  gerechten. Vlees, vis, gevogelte en andere producten die je  
  wilt nuttigen mag je zelf verzorgen.
Zondag  Uitslapen, opruimen en opbreken van het kampement en   
  onderweg naar huis met een voldaan gevoel.

Verder is dit treffen ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de 
UDCN, het moment van het jaar om inspraak te hebben.
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Dit is de jaarlijkse kans om actief mee te werken aan de manier waarop de 
UDCN zich beweegt en bestaat. 

Heb je iets voor de vergadering, wil je een verandering bespreken of heb 
je commentaar ergens op, dan is dit het moment om jezelf te laten horen. De 
vergadering wordt traditioneel gehouden na de toerrit voor het avondeten. 
Naar goed gebruik doen we er niet te lang over.

Lokatie:  De Kooise camping
  Acquoysemeer 24a
  4151 Acquoy Nederland
  www.kooisecamping.nl
Opgeven bij: Benno van Ham 
  benno@udcn.nl
  Alleen opgave per mail. 
Prijsindicatie:  20 euro per persoon
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
UDCN dd zaterdag 30 april 2016

Deze vergadering zal gehouden worden tijdens het voorjaarstreffen op
onze lokatie te Acquoy. 

Tijd, na de toerrit en voor het eten. Tijdstip van de vergadering is ca. 
18:00 uur

1.  Opening
2.  Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat
3.  Bestuurlijke items
4.  Financiën
5.  Kascommissie
6.  Verslag van de penningmeester
7.  Verslag van de redactie
8.  Verslag van de clubwinkel
9.  Verslag treffencoördinator
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Alle leden worden hierbij uitgenodigd om indien mogelijk aanwezig te zijn 
bij deze jaarlijkste vergadering. 
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Motocrypto Twin nr. 103

Oplossing opgave Twin nr. 102

Zoals gewoonlijk weer een inzending van Dolf 
Kok, echter maar helaas voor hem, op één 
antwoord na alles goed.

De juiste oplossing had moeten zijn:

1. Watjestreffen, 2.Nopjes, 3.Motorbanden, 4.Sleuteldag, 5.Zen, 6.Lopen, 
7.Metaalmoeheid, 8.Onderbreker, 9.Pingelen en 10.Followupsysteem.

Geef niet op, hier weer een nieuwe uitdaging:

1. Strippen tot op de velg   .a..el..s
2. Geeft toegang tot sleutelclub  .o..a….o.
3. Kracht van tv eiland     .e..e..o.e.
4. Kleurrijke figuren   .e..ee…e.e.aa..
5. De auto van Sinterklaas   …oo..a.e.
6. Chauffeur van bierwagen  ..a…i..er
7. Fam. van de Vsnaar   o.i..
8. Op dit kasteel wordt drank gestookt a..o.o…o.
9. Worden gebruikt door wegpiraten ..o..e..ou.e.
10. Fam. van sbocht en bweg  t..ui.i..

Succes!

Je  oplossing kun je sturen naar:

Luijt.postma@gmail.com
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Gezocht: Mederedacteur van de UDCN

Dit keer weer eens een oproepje vanuit de redactie naar de leden. 

Omdat Pieter door ziekte niet meer in staat is om deel uit te maken van de 
redactie ben ik hiervoor natuurlijk weer naarstig op zoek naar aanvulling. Bij 
voorkeur iemand die een beetje in het Zuiden woont, dat maakt het gemak-
kelijker om samen de Twin in elkaar te smeden. Reizen is natuurlijk ook geen 
probleem, zo vaak is het niet maar het is toch wel gemakkelijk als we een 
beetje in elkaars buurt zitten. 

Normaal maken we 4 keer per jaar een Twin en de samenstelling daarvan 
doen we samen, verder kan bijna alles op afstand gebeuren. Behalve het 
maken van de Russian Twin hoort het beheren van onze site, het forum en 
eventueel nieuw te ontsluiten digitale media ook erbij. Hangt ook een beetje 
af van je interesse in dat gebied.

Wat zijn de functie-eisen ?

• Kennis van de Nederlandse taal is wel gemakkelijk want ik maak nog wel 
een slippertje. 

• Vaardigheid in het gebruik van Adobe InDesign is mooi meegenomen 
want dat pakket gebruiken we voor de Twin. Het is natuurlijk altijd aan te 
leren maar als je het al een beetje beheerst helpt het wel natuurlijk.

• Vaardigheid in het maken, redigeren en bij elkaar ‘lenen’ van kopij uit 
alle geoorloofde bronnen om ons lijfblad zo mooi mogelijk te maken voor 
de leden. 

• Overredend vermogen om mij tegengas te geven en om al dan niet wei-
gerachtige leden een beetje te overreden om kopij aan te leveren.

Wat is de inspanning ? 

Ja, we maken in ieder geval 4 keer per jaar de Russian Twin en daarvoor 
moet wat voorwerk gedaan worden, normaliter is het echte in elkaar zetten 
iets wat 1 dag in beslag neemt, samen. 
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Verder ben je lid van het bestuur en zul je dus een twee keer per jaar een 
paar uurtjes beschikbaar moeten zijn voor een vergadering. Meer is het niet 
en voor het eten wordt meestal gezorgd.
Daarnaast moet de Twin worden gedrukt, ingepakt en verstuurd maar dat 
doe ik meestal. De drukker zit in Breda en dat is dichtbij.

Bijhouden van de website en het forum kosten net zoveel tijd als dat je er zelf 
in wilt stoppen. Nu houden we het bewust allemaal minimaal, heb je goede 
ideeen, kom er eens mee.

Wat is de beloning ? 

Geen financiele in ieder geval, wel de voldoening iets voor de club te bete-
kenen en natuurlijk de eeuwigdurende roem die je ten dele komt als redac-
teur van de Twin (en vergeet niet de vele gratis drankjes en smeergeld van 
onze leden om hun grote blunders buiten de publicaties te houden).

Aanmeldden bij Benno@udcn.nl of telefonisch via 0168-337774
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Classic Motorshow Texel 2015
Door: Iwan Wilms

Henk Witte  nam dit jaar op de Classic Motorshow op Texel de organisatie 
van het Russische gebeuren voor zijn rekening. Om de twee jaar wordt deze 
show op Texel georganiseerd, in de Burgemeester Koninghal in Den Burg.

Jan Wassenaar had al een hele verzameling IZH motoren gedoneerd en op 
verzoek van Henk zou mijn IZH Jupiter daar nog aan toegevoegd worden. 
Doe dan meteen je Zundapp KS 750 er maar bij, dat staat leuk, klonken de 
wijze woorden van Henk. Een vreemde eend in de bijt, maar zolang er nog 
mensen vragen of dat een Ural is moet dat kunnen.

Zo vertrokken we  s’morgens zater-
dag de 26e december vroeg op 
weg naar Texel. Ben van Beek 
bestuurde de IZH Jupiter en ik (met 
echtgenote Karin in de bak) de 
Zundapp. Na eerst nog zoonlief 
naar zijn werk te hebben gebracht in 
Spaarnwoude hoorde ik een metaal-
achtige klap achter me.
Lag Ben plat op het asfalt met de 
IZH. De combinatie Russisch rubber, 
een voorrem waar in de trommel een 
kleine slag in zat, bleek fataal op 
een glad dijkweggetje.

Gelukkig te verwaarlozen schade, 
maar Ben reed duidelijk met samen-
geknepen billen verder naar Texel. 
Met volgas dan maar verder naar 
Texel de Velsertunnel in. Het is niet 
te geloven maar precies in het mid-
den van de tunnel stopt de Zundapp 
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ermee. 500 kg staal duw je niet zo makkelijk weg dus koppeling inknijpen 
en uit laten rollen richting vluchtstrook.Blijkt dat die hele vluchtstrook weg is 
omdat de hele weg opnieuw is ingericht.

Tja, daar sta je dan, amper 20 meter buiten de tunnel. Een ding weet ik wel, 
als je ooit pech hebt doe het op zo een plek. Binnen 5 minuten stond Rijkswa-
terstaat er en werd de Zundapp weggesleept naar een veilige plek.  Gratis, 
pro deo.

Een aanrader voor iedereen.

Na wat sleutelwerk kwam ik erachter wat het probleem was.
Na de MZ zandpadenrit (waar was de UDCN delegatie?) heb ik de carbura-
teur onderhanden genomen want het was een waanzinnige modder ellende.
Ik was iets te royaal geweest met blauwe siliconenkit in de carburateur. Er zat 
een propje kit in de hoofdsproeier. Propje eruit, in elkaar zetten en verder op 
weg naar Texel.Verder bleven we gelukkig van ellende verstoken.
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In Den Burg aangekomen de brommertjes 
bij Henk afgeleverd in de sporthal waar de 
Classic Motorshow op 27 december ging 
plaatsvinden. En het mag gezegd worden, 
die show mag er zijn.

Een hele batterij Guzzi 1 cilinders, meerdere 
Sanglas motoren, klassieke Japanse tweetak-
ten, dragracers, Engels geweld, het staat er 
allemaal. Tot mijn verbazing waren er zelfs 
een aantal motoren die compleet eigenbouw 
waren.

Zo was er een Honda RC 116 2 cilinder 50 
cc racer waar zelfs het gietwerk van de car-
ters in eigen beheer was uitgevoerd. Ook stonden er twee Wanderer moto-
ren, van top tot teen eigenbouw. Daar word je stil van (ik althans, tot zegen 
van velen). En dat allemaal voor het goede doel, namelijk het KWF kanker-
fonds. De opbrengst was iets meer dan 3000 €.
Voor plaatjes, zie;   https://www.facebook.com/TexelClassicMotorshow/

Na de show nog twee dagen bij Henk en zijn vrouw doorgebracht op de 
boerderij. Bedankt nog voor het gastvrije verblijf. Kijk, dat is weer eens wat 
anders dan het drukke stadsleven in het Haarlemse. Nu hebben we in de stad 
ook wel skuumkoppes, maar op Texel smaken ze toch beter. 

Groet   Iwan



 25

Het ultieme treffenstukje

had hier kunnen staan. Helaas, dit keer dus niet. Ondanks een dappere 
poging van sommigen zouden we toch graag nog wat meer pogingen van 
onze leden zien. Als we zelf iedere keer het stukje schrijven wordt het ook zo 
saai voor jullie en voor ons.

Volgende keer hebben we dus graag wat kopij van de leden om ervoor te 
zorgen dat Het Ultieme Treffenstukje ooit geschreven gaat worden.

Natuurlijk mag het ook best een ander leuk stukje op gebied van techniek, 
cultuur of informatie zijn voor ons.

Dus leden, tandjes op elkaar en stug doorschrijven maar.

      De redactie
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MONEY, 
 MONEY, 
  MONEY,
   MONEY

Heeft u GEEN automatische incasso afgegeven:

LET OP! LET OP! LET OP!

Op 1 april (geen grap!) verloopt de deadline voor de contributiebetaling. 
Heeft u dan nog niet de € 23,50 overgemaakt, dan wordt uw naam uit de 
ledenlijst geschrapt! 

Weet u niet meer zeker of de u contributie betaald heeft, stuur dan een mail-
tje aan penningmeester@udcn.nl. 
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Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl
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Zandhappertjes rit 2016
19 maart

In de dreven rondom Baarle-Nassau 
gaan we weer het uiterste uit mens en 
machine halen met een dagtocht door de 
modder of stof. 's Morgens beginnen met 
koffie en een worstenbroodje. In de mid-
dag stof/modder wegspoelen op een 
terras en eind van de middag weer naar 
huis. Dat is in het kort het programma 
van de zandhappertjesrit. Voor de zesde 
keer al rijden we deze in de omgeving 
van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau.

Dit jaar staat hij voor 19 maart op de 
kalender. Het belooft een uitdaging te 
worden zoals altijd. Houd je stofmasker 
bij de hand of je laarzen in het span 
(afhankelijk van het weer) en meld je op 
tijd aan voor dit 1-daags evenement. De bedoeling van de dag is om een 
rondje te rijden met als start en finish Baarle-Nassau.

Vanaf hier vertrekken we om ca. 10:30 uur voor een 60-80 km. rondrit door 
Brabant. Minimaal de helft van die kilometers zal op het losse zand doorge-
bracht worden tussen de akkers of in de bossen. Onderweg stoppen we voor 
een hapje en drankje en aan het einde van de rit is daar ook gelegenheid 
voor natuurlijk.

Om de paden in de buurt te beschermen, is het niet de bedoeling om hier 
met motorcrossend Nederland volgas doorheen te duiken maar gewoon een 
leuk ritje te maken met gelijkgestemden.

We gebruiken hiervoor de 'Groene Code' die Off-roadend Nederland zou 
moeten kennen. Rustig waar het moet en respect voor de andere weggebrui-
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kers horen daarbij. Ik rijd prive veel in deze omgeving op het zand en wil dat 
ook kunnen blijven doen. Lomp crossen is dus niet de bedoeling.

Startpunt:
Loveren 5
5111 TA Baarle-Nassau

In de buurt is ruimte om aanhangers te parkeren dus ook voor de voorzichti-
gen onder ons een goed moment om de echte kracht van een Sovjet-motor te 
leren kennen, vooruit komen op slechte wegen.

Geef je op bij:
Benno van Ham 
benno@udcn.nl 
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UDCN Agenda 2016

19 maart ZANDHAPPERSRIT
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we 
weer het uiterste uit mens en machine halen 
met een dagtocht door de modder of stof.
‘s Morgens beginnen met koffie en een 
worstenbroodje. In de middag stof/modder 
wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.

2-3 april 2016 CentralClassics.
Motorbeurs in Houten voor onze oldtimerliefhebbers. Tweede keer dat hij 
gehouden wordt, de eerste keer was leuk. Kijk op de website voor details.
www.centralclassics.nl

16 april SLEUTELDAG
Onze eerste sleuteldag van het seizoen is weer in Hilversum.
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.
Zoek je onderdelen? Onze vaste onderdelen leverancier uit het hoge noor-
den is aanwezig, voor kleding en gadgets is de clubwinkel weer aanwezig.

29-30 april en 1 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Kampeer Treffenreeks in Acquoy, in de omge-
ving van Leerdam, volgens ons vaste stramien van rijden, kletsen en stoken. 
Meer informatie en de volledige uitnodiging vind je in deze Twin

5-8 mei 2016 Oostbloktreffen. (geen UDCN). Een treffen voor bezitters 
van motorfietsen van Oost-Europese herkomst, zoals: MZ, Jawa, CZ, Ural, 
Dnepr, Simson, Jupiter, WSK, Panonia, Voskhod, Emw, enz.

Dit is geen UDCN-treffen slechts ter info
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17-18-19 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is dit jaar op de Veluwe. Wat ons betreft zijn alle ingre-
diënten voor een geslaagd weekend weer aanwezig.

3 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onverge-
telijke dag bezorgen.
Meer info bij Sandra Korpershoek. www.vlietlanderit.nl/Inschrijven.htm

9-10-11 september NAJAARSTREFFEN
Het laatste kampeertreffen van dit jaar zal het uiterste vergen van mens 
en machine. Onze locatie is de omgeving van Vlissingen.

24 september Sleuteldag
Onze laatste activiteit van het jaar is in de buurt van Langeweg.
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.

 
Meer info over onze activiteiten? 

Wordt lid en registreer je op onze website. 

Ben je al lid? Houdt de Russian Twin in de gaten of ga naar het ledenge-
deelte van onze website.
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Aanhanger achter motor en Europa
Wat mag er nu wel en niet (KNMV)

22 oktober 2015

Van de Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid te horen gekre-
gen dat de 3e Europese Rijbewijsrichtlijn in Nederland niet goed geïm-
plementeerd is, waar het gaat om rijden op de motor met een aanhanger. 
Volgens ‘Brussel’ is grensoverschrijdend verkeer niet toegestaan en mag je op 
een motor met aanhanger alleen in eigen land rijden.

Deze regels voortvloeiend uit de ‘3e Rijbewijsrichtlijn’ gelden overal in 
Europa: officieel nergens mag je de grens over op een motor met een aan-
hangwagen. 
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Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu is het niet eens met 
deze uitleg van deze Europese regels, maar zal onder druk van Europa de 
regelgeving wel moeten aanpassen. In 2018 wordt de richtlijn geëvalueerd 
en kan Nederland voorstellen om het motorrijden met aanhanger door geheel 
Europa wel weer mogelijk te maken.

Tot die tijd heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de keuze tussen 
het invoeren van een algeheel verbod op het motorrijden met een aanhang-
wagen of het in ieder geval nog in eigen land toe te staan. Via het Motor-
platform heeft ministerie laten weten dat het van plan is om voor het laatste 
te kiezen en dat het verwacht dat de nieuwe regelgeving in het voorjaar 
van 2016 klaar is. De exacte datum van de inwerkingtreding van de nieuwe 
regels wordt te zijner tijd nog bekend gemaakt. Het is onduidelijk of Neder-
landse motorrijders tot die tijd nog wel de grens over mogen met een aan-
hangwagen. 

KNMV Hoofd Verkeer en Opleidingen Arjan Everink is verbijsterd over de 
opstelling van de Europese Commissie: “Waarom mag je wel zonder een 
E-rijbewijs een lichte aanhanger achter een auto trekken en niet achter de 
motor? De lobby om dit wel te mogen is al ingezet door het ministerie, maar 
wanneer Nederland de wetgeving uit Brussel niet volgt dan krijgen we een 
boete.” Overigens is Nederland dit keer volgens Everink niet het ‘braafste 
jongetje van de klas’: “Er zijn zelfs al een aantal landen waar je helemaal 
niet meer met een aanhanger achter de motor mag rijden”. Op het vroegst 
kan Nederland het pas in 2018 weer mogelijk maken om wel op de motor 
met aanhanger de grens over te mogen. 

In november kwam er een wijziging\uitleg naar buiten

Na het bericht vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over grens-
overschrijdend verkeer met een motoraanhanger dat door Europa niet meer 
zou worden toegestaan, is veel onduidelijkheid ontstaan. Vanuit het ministerie 
is er inmiddels iets meer duidelijkheid gekomen. 
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Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft namelijk laten weten dat je 
de grens over mag, mits het rijden met een motoraanhanger is het aangren-
zende land ook is toegestaan. Dit betekent dat je op dit moment nog per 
land zult moeten uitzoeken wat de regels zijn.

Motorplatform

Momenteel wordt door een aantal organisaties in het Motorplatform uit-
gezocht in welke landen het rijden met een motoraanhanger is toegestaan. 
Wordt vervolgd.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Bij de totstandkoming van de eerste Europese rijbewijsrichtlijn in 1980 (!) is 
het rijden met een aanhanger achter een motorfiets niet opgenomen, dit in 
tegenstelling tot bij de auto’s. In nieuwere rijbewijsrichtlijnen is de bestaande 
indeling vervolgens gewoon overgenomen. Lidstaten zijn vrij om zelf aanvul-
lende regelingen te treffen voor hun eigen grondgebied, zo ook Nederland. 
Bij de implementatie van de Derde Rijbewijsrichtlijn heeft Nederland niet de 
kanttekening gemaakt dat het rijden met een aanhanger alleen voor Neder-
lands grondgebied geldt en dat in andere landen de daar geldende regels 
moet worden gevolgd. Hierop heeft de Europese Commissie laten weten dat 
Nederland de Derde Rijbewijsrichtlijn niet goed heeft geïmplementeerd.
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Wat nu?

In 2018 wordt de Derde Rijbewijsrichtlijn geëvalueerd. Nederland zal dan 
voorstellen om het motorrijden met aanhanger door geheel Europa weer 
mogelijk te maken. Tot die tijd is het zaak om van tevoren goed uit te zoeken 
of het in de landen waar je (door)heen reist is toegestaan om met een aan-
hanger achter je motor te rijden.

Klinkt natuurlijk prima maar waar zoek je dit soort gegevens dan op. De 
ANWB kan je niet helpen, websites zijn dubieus in kwaliteit van informatie, de 
lokale politie weet het vaak ook niet. Ik denk dat gewoon gezond verstand 
momenteel het belangrijkste is. Een caravan achter een Fireblade zal vast 
een probleem gaan geven, een karretje achter onze Sovjet trekpaardjes zal 
eerder sympathie een een meewarige blik opleveren dan een bekeuring. 

Succes,
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Voetganger of motorrijder? 
door: Willem van Oudhoorn

Het is mij opgevallen, dat in situaties waarin een motorrijder zijn rijbewijs is 
afgenomen, de bestuurder lopend met de motorfiets zijn weg mag vervolgen. 
Op basis van eerdere ervaringen heb ik begrepen, dat dat verboden is. Ook 
lopend wordt hij door de wet als bestuurder beschouwd. Hij beïnvloedt het 
rijgedrag van het motorvoertuig.

     loopfiets of....?

In het verleden zijn eigenaren van crossmotoren bekeurd, omdat zij op de 
openbare weg liepen met hun crossmotor. Toen werd bij hun staande houding 
gezegd, dat ook lopend zij als bestuurders werden beschouwd. Een aantal 
van hen had geen rijbewijs en kreeg daarvoor een boete opgelegd. Ze kre-
gen het advies voortaan een trailer te gebruiken. In andere situaties worden 
mensen die lopen al dan niet met een motorvoertuig (meestal een motorfiets) 
als voetgangers beschouwd. Die horen dus op voetpaden te lopen. En anders 
op fietspaden. 
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Het opvallende is dan weer, dat 
motorvoertuigen zich officieel 
niet op voet- en/of fietspaden 
mogen bevinden. Dat geeft 
soms met parkeren ook proble-
men. Een heel vak innemen voor 
het parkeren van een motor-
fiets wordt niet toegestaan, 
maar parkeren op de stoep 
(vaak) ook niet. Gelukkig zijn er 
gemeenten die aparte par-
keerplaatsen aanbieden voor 
motorrijders.

 Ooit heb ik een keer van-
wege vermeend benzinegebrek 
met een motorfiets (ik zal niet 
schrijven dat het een 350 cc 
Jawa betrof) overdag op een 
secondaire weg gelopen. Er 
was daar geen fietspad of iets 
dergelijks. Ik vroeg me toen 
af of ik met het verkeer mee 
(rechts) of tegen het verkeer 
in (links) moest lopen. Of : was 
ik nu voetganger (links lopen) of bestuurder van een motorvoertuig (rechts 
houden)? In de berm lopen was geen optie.

De regelgeving maakt het dat in gevallen pech met, een rijverbod voor of 
transport van een motorfiets de bestuurder overgeleverd is aan de willekeur 
van oom agent. Moeten die 'voetgangers' dan wel of green rijbewijs hebben 
en waar mag je in geval van pech of transport wel met een motorvoertuig 
lopen? Voormalig Verkeersofficier Koos Spee zal het vast wel weten.

    Willem
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Wat doet een mens zoal als het buiten blaasjes regent?
door: Johan Coremans

Hij snuffelt wat rond op sites van buurrussen en stuit op … haha … grappig 
… ‘Watjestreffen’.
Waar mag Blaricum wel liggen? Verdomme, 220km, da’s niet bij de deur!
Agendagewijs stel ik vast dat er een gat gaapt tijdens dat weekend. Mooi!
Misschien eens polsen of er Vlaamse watjes zijn die gek genoeg zijn om 
220km te verkleumen?
Jawel, die zijn er! Theo, Ron en Eddy!

Vrijdagochtend. De weergoden waren ons gunstig gezind, de kilometers 
telden vlotjes af en een paar kontrimpels later strandden we netjes tussen de 
blokhutten.  Van een warm onthaal gesproken! Handjes schudden, hut bevol-
ken, pintje erbij,… blijken onze Marc en Jaak bekenden te zijn!
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Soep, vuur en bier, … meer ingrediënten heb je echt niet nodig om de vrij-
dag geruisloos zaterdag te laten worden. 

Spek met eieren! Tuurlijk! Want het belooft een boeiende dag te worden. En 
dat werd het ook. Prachtige rit! Flanerend langs dijkjes tussen water en water 
en water en wa …

Hoe doen ze het? De meeste huizen staan dan ook nog eens onder de water-
lijn! Hoe … ?
Kortom, chapeau voor de uitstippelrus. Het was genieten van begin tot eind.

Of het nu ‘nasiëlla’ was of ‘paëgoreng’, deed er niet toe.
Het smaakte! En dat deed het bij het tweede bord ook nog. Lekker!

Maar …
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Waar we voor vreesden werd helaas bewaarheid. Het mooie weer was op. 
De zaterdag werd niet droog afgesloten. Het vuur leek er niet onder te lijden 
toch werd er wat vroeger onder de wol gekropen. De gedachte dat al wat 
er nu uitvalt er morgen tijdens de terugweg niet kan uitvallen is een magere 
troost om naar zondag te dromen.
Godver! Dit ziet er echt niet goed uit! Water werd sneeuw en de tempera-
tuur al naar gelang. Maar goed, zijn we watjes of zijn we watjes? Er is geen 
andere optie dus … Afscheid na het ontbijt en ‘en route’!

Dat het een natte lange rit zou worden … tja … niet aan denken, we komen 
er wel. Hoewel!!!
Nog vóór de poort van de Woensberg een eerste panne! Mijn linkercarbura-
tor had een geknelde gasklep. Wat prutsen en sakkeren en hoppa … gaan.
Eens Murphy je te pakken heeft laat hij niet zo gauw los.
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Nog zeven gedwongen stops in de eerste 25km. Bij Theo ging er constant 
wat mis met de ontsteking en Eddy sprong regelmatig op één poot door een 
slechte doorvoer van de benzine. 

Het werd koud!
Het werd nat!
Het werd kouder!
En nog natter!
Doorweekt terwijl de kou in je merg zit en 8 uur later heb je spontaan bijzon-
der veel respect voor de uitvinder van het warme water!

Kortom, wij, Johan, Theo, Ron en Eddy hebben een geweldig weekend mogen 
beleven met onze buurrussen.

Dankuwel. Voor herhaling vatbaar.
Wat me altijd zal bijblijven van dit weekend is …

‘PILSNICHTEN’
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De Russische keuken
 
    
 
Boris heeft kennisgenomen van de reac-
ties op zijn mosselenrecept en met de 
medewerking van de mede koks is dat 
een succes geworden.

Maar de tijd schrijdt voort en hij heeft 
zich al weer op een nieuw recept 
gestort, te weten Jarkoé (lamsragout).

Een éénpans-gerecht, waarbij het hele gezin op smakelijke wijze de honger 
stilt. Eenvoudig te bereiden, verrassend lekker en voedzaam.

Ingrediënten: (6 personen)

1,5 kilo lamsvlees (schouder of borst), 50 gr. boter 0,5 liter kippenbouillon, 
500 gr. aardappelen, 500 gr. wortelen, 2 grote uien, 1 middelgroot blik 
doperwten, 1 knoflook, peterselie en zout.

Bereidingstijd: 

1,5 uur.

Bereiding:

Het vlees in 3 cm grote blokjes snijden en eventueel vet verwijderen. In een 
grote pan de fijngehakte uien en de geplette knoflook met wat boter fruiten 
op een niet te hoog vuur, zodat alles goudgeel wordt. 

De blokjes vlees met zout en peper erbij doen. De bouillon er doorheen men-
gen. Vlug aan de kook brengen en dan een half uur laten sudderen. 
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Vervolgens de wortelen en aardappelen toevoegen en alles een uur lang 
zonder deksel gaar laten worden. 

5 minuten voor de beeindiging van de kooktijd de doperwtjes erbij doen, met 
peterselie bestooien en op smaak afmaken.

   Drank advies: Bier, rosé of rode wijn.
 
	 	 	 приятного	аппетита!
   (eet smakelijk)
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Steunpuntenlijst 2016

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. 



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

Steunpunten UDCN 2016






