
Officieel Orgaan van de 
Ural Dnepr Club Nederland
Nummer 104, mei 2016

Russian Twin



Colofon

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

Redaktie: 
Benno van Ham  John van Ierland  Pollus Fornerod   
 
Daniëlstraat 3  john@udcn.nl  Pollus@udcn.nl  
 
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. Opsturen naar: redactie@udcn.nl

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 benno@udcn.nl
John van Ierland Redactie john@udcn.nl
Pollus Fornerod Redactie pollus@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
In memoriam:  Walter Reyniers    6
Even voorstellen      8
CentralClassics 2,3 april 2016    11
Voorstellen Pollus     15
Zandhappertjesrit      16
Compressie of geen compressie, dat is de kwestie 20
Sale       23
Motocrypto Twin nr. 104     24
Zomertreffen UDCN      25
Voorjaarstreffen Acquoy    28
Bliksembezoek      31
Verslag Algemene Ledenvergadering    33
Operatie Olifant     37
UDCN Agenda 2016     40
Sleuteldag 1 2016     41
In Memoriam : Pieter Lettinga    43
Voertuig.net      45
Weetjes       46
Najaarstreffen op de rand van het land   47
De Russische keuken     50
Steunpuntenlijst 2016     52



2

Nummer 104, mei 2016Ural Dnepr Club Nederland

Van de voorzitter

Wat zijn wij toch gezegend met 
onze zijspannen! 

Edwin A. deelde onlangs deze foto 
op Feestboek, als waarschuwing 
om je toch vooral fatsoenlijk aan te 
kleden wanneer je motor gaat rij-
den. Wie dat niet doet en onderuit 
gaat loopt het risico er uit te komen 
te zien als het heerschap op de 
foto. En geloof me, in kleur ziet het 
er nog een stuk onsmakelijker uit! 
‘Spareribs’ merkte Luijt P. snedig op.

Overbodig te zeggen dat er volop reacties op kwamen van het nadenkende 
deel van de bevolking, die er niet genoeg boetes op konden laten zetten, 
wanneer niet aan de term ‘beschermende kleding’ voldaan werd. Natuurlijk 
is er een behoorlijk verschil of je met 25, 45 of 120 kilometer per uur op 
je plaat gaat, maar hoe minder je aan hebt, hoe groter het effect. In Ame-
rika werd ooit een campagne gevoerd door het Utah Department of Public 
Safety onder het motto “Asphalt. World’s fastest tattoo remover.” En daar 
hebben zij natuurlijk gelijk in.

Of het zin heeft op motorkleding een boete te zetten, vergelijkbaar met 
die voor het niet dragen van de autogordel, is zeer de vraag. Eén van de 
reacties kwam van een wielrenner, een sport die steeds meer aan populariteit 
wint, die schreef: “ik fiets in de Ardennen met meer dan 80 KM per uur, korte 
broek, vast aan mijn pedalen, klein helmpje en dunne bandjes, moet dat 
dan ook niet verboden worden? Een beetje hypocriet is het wel.” En wat dat 
betreft zou de man op de foto ook van zijn fiets gevallen kunnen zijn. Hoe ver 
moet je gaan met A) beschermen en B) beboeten. Want met beboeten komt 
ook handhaven aan de orde.
Daar mankeert het, in elk geval in Amsterdam, behoorlijk aan. Een andere 
Feestboekvriend beklaagde zich dat hij een boete had gehad wegens door 
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rood rijden. Op de fiets, nota bene! En daar wringt de schoen behoorlijk. Als 
motorrijder ben je gehouden aan de verkeersregels, maar fietsers hebben 
daar veel minder last van. Ik kom regelmatig ’s avonds fietsers tegen die zon-
der licht, soms zelfs met zijn tweeën naast elkaar, tegen het verkeer in fietsen. 
Die worden dan boos, omdat ik ze niet alle ruimte geef. Want dat betekent 
dat ik, omdat zij zich niet aan de verkeersregels houden, over alle putdeksels 
en andere hobbels en kuilen in het midden van de weg moet rijden, en daar 
heb ik niet altijd zin in…

Dat is ook de belangrijkste reden dat ik niet meer fiets: ik ging ook steeds 
meer risico’s nemen met afslaan en door rood rijden en wilde niet wachten tot 
ik van mijn sokken werd gereden en in het ziekenhuis belandde. Of erger. Op 
de motor hou ik mij een stuk makkelijker aan de verkeersregels, ook al doen 
de anderen dat niet.

Nou moet ik wel bekennen dat ik eigenlijk heel weinig beschermende kle-
ding draag, voornamelijk als het regent. Wel altijd handschoenen, ik rij nooit 
zonder. Maar het ergst is het op het zijspan. Het is ook best moeilijk om van 
je zijspan te vallen, of over de kop te gaan. Het kan wel, dat weet ik, maar 
het is tamelijk zeldzaam en je moet je best ervoor doen. In met mooi weer in 
korte broek en met korte mouwen rijden, mits in de stad, zie ik geen kwaad. 
Alleen teenslippers, die draag ik niet meer. Zo’n Chinese zijklepper wordt 
namelijk al snel behoorlijk heet, en dan wil je niet met blote voeten onder die 
cilinders zitten….

Frans de Wit.
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Van de Redactie

Zo, nummer twee ligt weer voor je klaar. De aanloop naar de zomer is 
begonnen, de eerste activiteiten van de UDCN zijn weer achter de rug en 
wat dat betreft zijn we weer volop in beweging. 

Wat nog meer in beweging is, de aanvulling/uitbreiding van de redactie. 
N.a.v. de oproep in de eerste Twin zijn een paar van onze leden bereid 
gevonden om hand en span diensten te gaan verrichtten voor de club. John 
van Ierland is bereid gevonden om zich primair met de redactie van de Twin 
te gaan bemoeien, naast zijn werkzaamheden als bedenker van de nieuwe 
clubkleding items. Verderop in deze Twin stelt hij zichzelf nog eens voor, dit 
voor de mensen die hem niet kennen. 

Daarnaast is Pollus Fornerod bereid gevonden om zich wat meer met de digi-
tale media te gaan bemoeien. Hij wil kijken of het mogelijk is om de UDCN 
een stapje verder te krijgen op de digitale snelweg. Dat zal o.a. betekenen 
dat de website wat kan gaan veranderen de komende tijd. Misschien gaan 
we ook nog andere methodes bekijken om contact met de leden op te zetten. 
Ook hij zal zich  in deze twin introduceren.

Met zijn drieën verwacht ik dat we jullie, de UDCN-leden, weer jarenlang 
kunnen gaan verwennen met mooie boekjes, duidelijke informatie en een 
frisse website (en misschien nog wel wat andere zaken). Heren, alvast van 
mijn kant uit hartelijk bedankt voor jullie toekomstige inzet.

Het jaar is al weer volop van start gegaan met een erg gezellig watjestref-
fen, een leuke zandrit in Baarle Nassau, de Central Classic beurs in Houten 
en een zeer goed bezochtte sleuteldag in Hilversum. Ons eerste treffen dit 
jaar, in Acquoy, is ook weer goed verlopen. Ondanks het wispelturige weer 
op vrijdag was de rest in orde. De verslagen tref je in deze twin aan. Van het 
sleuteltreffen heb ik helaas geen kopij mogen ontvangen maar geloof me dat 
het een drukke bedoening was daar in Hilversum.
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Helaas zijn er ook minder leuke berichten te meldden. Nadat we enige 
weken geleden het nieuws ontvingen dat Walter Reyniers, de oprichter van 
onze Vlaamse zusterclub, de VMC, ons ontvallen is hoorden we deze week 
ook dat, toch nog onverwacht, Pieter Lettinga, overleden is aan de gevolgen 
van zijn ziekte. Ook al wisten we dat het niet goed meer zou komen, toch een 
grote schrik. Veel sterkte voor de familie, vrienden en kennissen.

Maar het leven gaat verder en zo gaan ook wij als UDCN verder met onze 
activiteiten. In deze twin het verslag van de ALV, treffenverslagen en aankon-
digingen voor de komende activiteiten van de club. Hopelijk gaan we jullie in 
grote getale zien opdraven. 

Tot het zomertreffen, de redactie,

Benno van Ham, 
  John van Ierland
     Pollus Fornerod
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In memoriam:  Walter Reyniers
Bestuurslid VMC

Helaas bereikte ons enige weken geleden ook het slechte nieuws dat de 
oprichter van de Vlaamse tak, de VMC de strijd tegen zijn ziekte helaas 
heeft moeten opgeven. 

Deze tekst hebben we als UDCN geplaatst op het condoleance-register.

“Beste familie, vrienden, leden en oud-leden en sympathisanten van de 
VMC, namens bestuur en leden van de Ural Dnepr Club Nederland wil ik 
u condoleren met het verlies van Walter, oprichter en inspirator van de 
VMC. De contacten tussen VMC en UDCN zijn altijd zeer broederlijk ver-
lopen. Tijdens ons komende Voorjaarstreffen zullen wij, tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van 30 april aanstaande, Walter met onze leden 
gedenken.”

Bestuur UDCN
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Begr. Pues - Tel. 015 41 04 09    condoleren: www.pues.be
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Even voorstellen
Door John

Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen aan degenen die me nog niet 
kennen. John van Ierland aka Cat of Catweazle, al enige jaren lid van deze 
club en in het bezit van enkele M72’ers.( Die zelden te zien zijn omdat er aan 
gesleuteld moet worden ;-) )Ik zal daar zelf wel over beginnen anders wordt 
het achter me aan gedragen. Nietemin bezoek ik de Treffens (met koekblik 
of imitatieHarley), en doe hierbij een oproep aan slapende leden om dat 
ook te doen, en kan ik je verzekeren, dat, als je eenmaal een dikke huid hebt 
gekweekt, je een heel leuk weekend hebt met gelijkgestemden.(lees: lichtelijk 
en prettig gestoorden) ! Er zijn wel wat eisen die aan je gesteld worden n.l. 
je moet kunnen zuipen als een tempelier, niet bang zijn voor dikke rook en 
hoge vlammen, maatje 3XL of meer is een pre omdat de harde kern dat ook 
minimaal heeft, en slapen doe je later maar ! 

Maar om weer met m’n introductie verder te gaan, ik heb iets  meer dan 6 
kruisjes achter m’n naam staan en ben chauffeur gevaarlijke stoffen. Voor 
de club probeer ik leuke kleding te ontwerpen en te realiseren en sinds kort, 
don’t twist my arm !, jongste lid van de redactie. 
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Dankzij de passie voor dat RussianPieceOfSh*t heb ik een grote vrienden-
kring opgebouwd, vanaf hier bij de UDCN tot aan de andere kant van de 
wereld heb ik dierbare vrienden ! 

Als ik even sluikreklame mag maken, ik heb een site gebouwd “b-cozz.com” 
voor onze tegenvoeters van de RMOA (Russian Motorcycle Owners Asso-
ciation). De reden daarvan was dat de oorspronkelijke site om zeep werd 
geholpen door de host (gratis webspace). De maker daarvan, JD is mijn 
grote vriend in Australië, samen met hem en Evgeny uit Rusland (Chelyabinsk) 
proberen we zo veel mogelijk info en artikelen terug te zetten. Ik denk dat er 
voor de leden van de UDCN best wat interessants te vinden is en als je wat 
vragen hebt of vertellen wil kan dat. Einde sluikreklame. 

Uiteraard komt kopij die voor de Russian Twin interesant is op de eerste 
plaats daar te lezen ! Dat brengt me op het volgende punt, ik zie nu pas hoe-
veel ruimte er in de Russian Twin gevuld moet worden, dus hierbij een oproep, 
normaal doet Benno die, om kopij !! De eerste tijd ben ik denk ik alleen maar 
een hulpje omdat ik het programma onder de knie moet zien te krijgen, maar 
ik zal proberen zo snel mogelijk een volwaardig lid van de redactie te wor-
den en kijk uit naar jullie inbreng, hint hint !

grtz, John
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CentralClassics 2,3 april 2016
Vehikel nieuwe stijl of ....

Dit jaar was het voor de UDCN weer eens tijd om de beurs op te gaan, niet 
de aandelenbeurs maar de oldtimerbeurs, daar moest het gebeuren. Nadat 
we in het verleden geregeld op de Vehikel hadden gestaan, die echter niet 
meer bestaat, en we ook nog een paar uitspattingen op Oosblokdagen 
hebben gedaan werd het rustig rondom het beursgebeuren. Weliswaar heb 
je motorbeurzen als Hardenberg, maar die is niet echt lekker centraal in 
het land voor ons. Dat is denk ik een hoofdreden waarom we er nog nooit 
gestaan hebben als UDCN.

Toen Roel en ik eind vorig jaar er achter kwamen dat in Houten CentralClas-
sics zou komen, een oldtimer beurs voor brommers en motoren sterk gelijkend 
op de oude Vehikels, ging het toch even kriebelen. We besloten een kijkje te 
gaan nemen (individueel) om te zien of het iets voor ons zou kunnen zijn. Hou-
ten is lekker centraal en de opzet leek in orde. Zo gezegd en gedaan en het 
beviel ons wel. Roel ging proberen om ons op de beurs te krijgen en dan zou 
de UDCN zich weer eens gaan promoten. In eerste instantie leek alles vol tot 
het najaar maar er bleek toch nog een gaatje te vinden. Dat gaatje was een 
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dikke 10 x 3 meter daar niet van en we hebben de kans direct aangegrepen 
om er te gaan staan. Onze huisdealer, Rolpa, had ook wel oren naar een 
stukje beursruimte en zo werd het voor beide partijen een leuke oplossing.

Binnen het bestuur hadden we na wat overleg besloten om op de beurs twee 
zijspannen te plaatsen, een Ural en een Dnepr, om het verschil goed te kun-
nen laten zien. Daarnaast moest er natuurlijk ook een zijklepper bij want dat 
is nu eenmaal het mooiste model wat er rondrijdt. Zo gezegd, zo gedaan. 
Rob Maier werd voormalig Groentje afgetroggeld, ik zei de gek zou mijn 
MT-16 neergooien en voor de zijklepper lonkten we naar John zijn motoren. 
Die zien er erg netjes uit en zijn Ural/Dnepr hybride is erg interessant. 
John en Rob waren bereid mee te werken en zo kon het gaan gebeuren. 

Roel heeft nog een paar mooie promotiebanners laten maken die er erg 
professioneel uitzien, nu de rest van de club nog :). Op zaterdagochtend was 
het zover, Olga werd op de aanhanger geslingerd en de reis naar Houten 
werd aangevangen. Na een klein uurtje kon Olga van de aanhanger en naar 
binnen gereden worden. Rob Maier was er ook al en Jan en Dolf waren hun 
stand al druk aan het inrichten. 



 13

Zo, nu nog even naar John 
om zijn zijklepper op te 
halen en we zijn compleet. 

Na wat op en neer geruil 
met aanhangers, sloten etc. 
was het hele spul binnen, de 
stand opgebouwd en kon 
het hele feest beginnen. 

Het was weer ouderwets 
gezellig. Dezelfde typetjes 
die er rondlopen, dezelfde 
discussies met mensen. De 
negativiteit van het merk 
werd duidelijk minder 
besproken dan vroeger op 
de Vehikel-beurzen. Nu waren de reacties toch vaak positiever. Ik heb er een 
paar gezellige gesprekken aan overgehouden. Een behoorlijk deel van de 
actieve leden heeft zijn of haar gezicht even laten zien op deze dag. Wel 
viel het op dat het minder druk was dan de eerste uitvoering, vooral in de 
middag liepen de aantallen bezoekers al snel behoorlijk terug. Uurtje voor 
sluitingstijd waren het eigenlijk vooral standhouders die rondliepen. Zelf had 
ik die dag nog geen zin gehad om rond te gaan lopen, dat kwam zon-
dag wel. De motoren trokken veel bekijks en zijn genoeg op de foto gezet. 
Opvallend was wat mij betreft de aandacht van stelletjes voor de zijspannen. 
Ik heb met best wel een aantal koppels staan praten over onze Sovjet-moto-
ren. Laten we hopen dat er nog een aantal nieuwe leden uit gaan komen.

Zondag zou het ietsje later beginnen dus dat werd uitslapen. Alsnog was 
ik na Jan en Dolf de eerste UDCN-er die binnen was maar dat kwam al 
snel goed met de rest van de standbemanning. Vandaag werd het tijd om 
zelf ook eens een rondje te lopen. Veel spulen had ik niet nodig, maar een 
beetje kijken en bijkletsen met oude bekenden is altijd leuk. Het viel me ook 
vandaag weer op dat de bezoekersaantallen toch wat minder waren dan 
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verwacht. De standhouders waren wat dat betreft ook een beetje aan het 
mopperen. Ach, een weekje ervoor was al een beurs in Hardenberg geweest 
en mensen kunnen hun geld maar een keer uitgeven over het algemeen. 
Laten we kijken of deze beurs in het najaar weer wat drukker bezocht wordt. 
Gelukkig waren er ook nu weer veel UDCN-ers aanwezig om de tijd te hel-
pen doorbrengen.

Ruim op tijd kunnen we beginnen met de standafbouw en het opruimen van 
de spullen en motoren. Eerst weer even de solo naar John terug en dan weer 
naar Houten om Olga op de kar te gooien. Rond 16:30 uur ben ik op de 
terugweg naar Langeweg. Best wel vermoeiend, zo’n weekendje beurs maar 
het was wel leuk. Wat mij betreft doen we het in het najaar weer.

groeten,  Benno
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Voorstellen Pollus

Ik ben Pollus Fornerod en ik woon in Enschede. Daar werk ik op de communi-
catieafdeling van de Universiteit Twente. Motorrijden is een fanatieke hobby 
van mij. Toen mijn vriendin een hond kocht ging ik op zoek naar een zijspan, 
want zo hard rennen die beesten ook weer niet. 

Eerst keek ik naar een bakje om naast mijn Sportster te hangen, maar het 
bleek veel voordeliger om een Rus aan te schaffen. Scheelt een nulletje en 
dan krijg je de motor er nog eens gratis bij. Marktplaats dikteert mijn leven.
Volledig onwetend over wat ik mijn garage ingesleept had ben ik op internet 
rond gaan kijken en daar stuitte ik al snel op de UDCN. Daar las ik schit-
terende verhalen over zelfbouwprojecten en restauratiemotoren. Dat was 
tegengif tegen mijn overige motorvrienden die de oudijzerprijs nog niet wilde 
geven voor mijn trotse zijspancombinatie. 

Man wat hebben ze me uitgelachen :-)

Ik ga mij komende tijd storten op de webpagina’s van de UDCN. Die wil ik 
wat interactiever maken, zodat de leukste verhalen en fotoreportages niet 
weggestopt blijven in het forum. Ik heb de inlogcodes al ontvangen, nu nog 
wat tijd vrijspelen…

En de hond? Die vindt het prima 
in het bakje. Kijk zelf maar! 

https://vimeo.com/128769929
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Zandhappertjesrit 
19 maart 2016

Ook dit jaar kon hij niet ontbreken op de agenda, de zandhappertjesrit 
in Brabant. Naar goed gebruik gaan we na het Watjestreffen en voor de 
andere activiteiten eerst de brommers een keertje lekker vies maken in de 
zandpaden rondom Baarle-Nassau. Ook dit jaar waren de vooruitzichten 
goed, het was lekker weer om te rijden en de paden waren niet al te droog 
geworden dus het feest kon beginnen. In de aanmeldingen vooraf had ik al 
veel bekende namen gezien. Behalve hen ook een viertal Noorderlingen die 
de spannen op de aanhanger hadden gegooid (1 hele grote aanhanger dus). 
Samen waren ze al erg vroeg naar het zuiden vertrokken.

Dit keer had ik vanwege tijdgebrek maar eens ervoor gekozen om gewoon 
de bekende paden te gaan gebruiken en geen aparte nieuwe route op te 
zetten. Wel heb ik de toestemmingen geregeld natuurlijk voor de stukken 
priveterrein die we doorkruisen maar meer ook niet. We rijden al zo lang in 
die omgeving dat ik de meeste paden wel kan vinden.

Mijn vaste bakkenist Mark had er ook weer zin in. Zo kwam het dat in de 
vroege ochtend op de Loveren in Baarle-Nassau weer het geronk, gerom-
mel, gesteun en gekletter van Russische ijzerwaren te horen was. Robke zijn 
span was nog een beetje ziek dus had hij de bak bij Roel in beslag genomen. 
Samen fungeerden zij als de laatste combinatie in de route. 

Vanwege de grootte van de groep (15 motoren) leek het wenselijk ons 
beproefde Follow-up systeem maar te gaan gebruiken. Ik dacht daarbij 
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iedereen geinformeerd te hebben maar naar later bleek, kan ook dit feilloze 
systeem falen als de deelnemers zich niet aan de regels houden (ik zelf dus).

Rond 10:30 was het spul dan eindelijk op gang en na de gebruikelijke tocht 
door het bos kon de rit van start gaan. Redelijk aan het begin bleken er al 
een aantal pechgevallen op te treden in de route waardoor het allemaal 
niet zo soepel ging. Na een kleine 5 kilometer bleek een van de spannen het 
voorwiellager aan gort te hebben waardoor een wat langere pauze ont-
stond. Toen ik terugreed om te kijken waar iedereen bleef was het spul net 
gerepareerd en konden we verder. 

Omdat we al wat vertraging hadden besloot ik om een klein stukje door een 
bos af te snijden, daar kon toch niemand meer zijn dacht ik. Verder ging de 
route. Rond de middag kwamen we bij het cross-bosje in Alphen aan waar 
ik van een van de deelnemers hoorde dat we Wim kwijt waren. Die moest 
dus al een kleine 1,5 uur kwijt zijn dacht ik bij mezelf. Waarom heb ik daar 
niets van gehoord! Enfin, door rijden naar de middagpauze dan maar. Het 
werd tijd want er waren links en rechts wat onderdeeltjes gesneuveld of aan 
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het sneuvelen bij sommige deelne-
mers. Een stukje uitlaat kwijt, een 
wieldopje en een schokdemper voor 
uit elkaar gesprongen. Geen gekke 
score voor de ochtend. 

Aangekomen bij het restaurant nog 
even goed kijken want misschien is 
hij daar wel naartoe gegaan. Maar 
geen Wim, ook niet bij Robke thuis. 
Oeps, dat is niet de bedoeling en 
meteen DE reden waarom je met 
het Follow-up systeem moet blijven 
staan waar je staat EN de oorspron-
kelijke route altijd moet volgen. We 
zijn nog teruggereden naar het 
punt waar hij zou hebben moeten 
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staan maar Wim was natuurlijk al lang wieberen. Zou ik ook gedaan hebben. 
Achteraf bleek hij ook de route (van vorig jaar) met telefoonnummers niet te 
hebben gehad, en hij wist ook niet waarheen te gaan.

De rest van de dag verliep als vanouds. Ondanks het gebrek aan voorberei-
ding maar twee punten waar ik even moest improviseren om weer de route 
op te pakken. Er was weer een stukje bos afgesloten met een slagboom 
dankzij misdragingen van collega 'motorliefhebbers' en er was een stukje 
wegwerkzaamheden aan de Vlaamse kant waar we echt niet doorkonden. 
Verder hebben we tegen de 80 km gespeeld op onverharde paadjes in de 
omgeving. In de middag hebben we nog af en toe moeten stoppen met wat 
nieuwe pechgevalletjes. Loslopende achtercardans, niet meer willen lopen 
van een Dnepr, de ‘onverwacht’ vastzittende BMW van Roel en zo nog wat 
kleinigheden. 
Aan het einde van 
de middag zijn 
we aangeland bij 
Robke waar een 
koele dronk klaar-
stond en de sterke 
verhalen nog een 
keer verteld moch-
ten worden. 

Spulletjes opladen 
en weer naar huis 
toe. Het was weer 
mooi zo. Volgend 
jaar weer en Wim, 
ik beloof je dat we 
dan beter op letten 
tijdens de route 
zodat we niemand 
meer kwijt raken.
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Compressie of geen compressie, dat is de kwestie.
door : Pollus Fornerod

Met mijn Dnepr pruttelde ik vrolijk door de omgeving. Hij start redelijk, loopt 
niet echt stabiel stationair, walmt als een veerboot en zuipt als een ketter. 
Kortom, ik was helemaal gelukkig. Ik wilde ermee naar Rock Werchter met 
de motorgroep. Sinds het bij mijn vrienden was doorgedrongen hoeveel bier 
ik mee kon slepen was hun scepcis tegenover mijn Russische rookmachine 
behoorlijk afgenomen. Alleen wilden ze er niet achterrijden. En dat had niet 
alleen met mijn snelheid te maken maar vooral met het zicht en dat ze ook 
wilden ademen enzo. Mietjes zijn het.

Voor vertrek nog even de klepjes stellen dacht ik. Je weet maar nooit. Zijkap-
je opengedraaid en naast een vriendelijk gulpje motorolie rinkelde er een 
stukje metaal mee naar buiten. Een ringetje met een scherp puntje. Hmmm… 
Nadere inspectie bleek dat de binnenste zuigerveer van de uitlaatklep in een 
aantal stukjes was gebroken. Het hele geval liep nog op de buitenste klep-
veer en die kon ik met de duim indrukken. Dat was me net te spannend voor 
over de grens en dus moest de zooi open. Snel de andere kant gecontroleerd 
en ook daar kwam metaal mee. Aan twee kanten de uitlaatveren stuk! 

Snel op internet een webwinkel aangeklikt en Oldtimergarage in Polen had 
veren in de aanbieding. Originele veren voor weinig maar ook de Duitse 
variant. Daarbij stond subtiel “Breken niet”. Dat zocht ik! Gelijk maar de hele 
set besteld voor beide kleppen aan beide kanten, want als je de kop er toch 
af hebt is de andere klep nog maar een klein klusje.

Je kon zien dat de uitlaatklep flink had gelekt dus daar moest aan geslepen 
worden. Moet je niet denken dat je bij auto- of motormaterialenzaken nog 
kleppolijstspul kan kopen. “Ja ik weet wat je bedoelt, dat hadden we vroe-
ger…” Ook hier gaf Internet weer de oplossing, want sommige webshops 
hadden het nog wel. En zo’n leuk kleppenslijpertje die heen en weer gaat als 
je hem op de boormachine plaatst. Da’s beter dan de oud-indiaanse vuur-
maakbeweging, want ik ken de blaargevoeligheid van mijn handpalmen.
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Op Youtube vond ik de nodige instructiefilmpjes. Ook authentiek Russische, 
waarbij je leert dat een hamer het enige gereedschap is dat je echt nodig 
hebt. Voor het losmaken van de klepspietjes gebruiken ze daar geen klep-
tang, ze rammen de kop met de klepveer tegen een pijp en dan schieten de 
spietjes er uit. Vooraf een slok Wodka helpt.

Ondertussen begon de tijd te dringen want Rock Werchter wordt niet uitge-
steld tot mijn Dnepr klaar is. IJsberend voor de brievenbus heb ik alle pak-
ketbezorgers zien komen en gaan, maar gelukkig, één voor één werden de 
benodigde onderdelen bezorgd. En in de juiste volgorde want de klepslijp-
spullen kwamen eerst. Heerlijk werk! Uiteindelijk was daar het pakketje uit 
Polen met de onbreekbare Duitse veren.

Tot diep in de nacht zitten sleutelen en dat is gevaarlijk, want een foutje is zo 
gemaakt. Dus fel licht, niet te harde muziek en niet teveel bier. Eindelijk zat 
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alles in elkaar en had ik geen onderdelen over. Tijd voor de grote test. Fuck! 
De kickstarter zat vast. Had ik dan toch iets verkeerd gemonteerd? Zat de 
bougie te diep? Nee… het bleek de compressie te zijn. Die had ik daar-
voor nog nooit gevoeld. De volgende trap was raak en daar stond hij blij te 
schudden. 

Wat een verschil! Bij optrekken voel ik daarwerkelijk acceleratie en volgens 
mijn achterrijdende motorvrienden stinkt de Rus nog steeds, maar veel minder 
en is vooral het zicht opgeknapt. Ik merk het ook aan de pomp. Een echte 
zuinigheidskampioen is hij nog steeds niet, maar ik moet aanzienlijk minder 
heftig tanken. En Rock Werchter? Dat was geweldig!
 

 Pollus
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Sale

!!   Aanbieding vanuit de clubwinkel  !!
25% korting

T-shirts met tekst in geel “Ural Dnepr Club Nederland” en opdruk ster, hamer 
en steeksleutel.

Sweaters en T-shirts met het grote clublogo in diverse kleuren.

T- shirts van € 12,50 voor € 9,00
Sweaters van € 20,00 voor €15,00. 

Helaas niet alle kleuren en maten meer leverbaar !
Bestellen via e-mail:  

http://www.udcn.nl/clubwinkel/bestellen/Bestelformulier.doc

Wil je portokosten vermijden kom dan naar het Treffen ;-)

Gerrit
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Motocrypto Twin nr. 104

Oplossing opgave Twin nr. 103:
1. Bandeloos, 2. Contactslot, 3. Remvermo-
gen, 4. Verkeersregelaars, 5. Strooiwagen, 6. 
Drankrijder, 7. O ring, 8. Alcoholslot, 9. Smok-
kelroute, 10. T kruising.

Dolf Kok heeft een poging gedaan om de 
juiste oplossing te vinden, ze waren op één na allemaal goed, echter 
“Smokkelaars” (9.) kan ik niet goed rekenen. Dus wederom niet getreurd, 
hier is weer een nieuwe kans.

Nieuwe opgave:
1. Heeft Verstappen   .a.eb..n
2. Voor een prikklok?   ..ee…..t.l
3. 30, 50, 60, 80, 100, 120, 130  ..e..ei…i....e.
4. Pastoren en dominees   .o..a…i..e..
5. Worden gebruikt door criminelen ..u……o.e.
6. In gebruik bij politie en boeven O.e..a..a.e..
7. Was in gebruik bij de ANWB  .u…o.o.
8. Cruis- of carpoolplaatsen  .o..a…u..e.
9. Bob     ..ui…e..e.
10. Relatieverstoring   ..a..a..

Succes!
Je kunt je oplossing sturen naar:
Luijt.postma@gmail.com
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Zomertreffen UDCN 
17-19 juni 2016

Dit jaar gaan we de zomer doorbrengen in de buurt van Heerde op boerde-
rijcamping ‘t Klooster. Deze camping is gelegen in de uiterwaarden van de 
IJssel en kijkt uit op het Kloosterbos. Rara waar de naam vandaan komt. Op 
deze camping gaan we ons als UDCN tijdelijk neervleien voor het zomer-
weekeinde.

Programma
Op vrijdag strijken we neer. Aankomst, tentje opzetten, bijpraten en in de 
avond hopelijk een vuurtje stoken. Misschien zit er nog een uurtje rondboen-
deren op onverhard tussen voor de liefhebbers 

Zaterdag gaan we toeren in de omgeving volgens het gebruikelijke recept. 
Geen tankstop in de route dus iedereen start met volle tank. Aan het einde 
van de toertocht stoppen we voor de boodschappen voor de BBQ. In de 
avond het gebruikelijke protocol van vlees verschroeien, eten, drinken en 
bijkletsen.

Zondag is het al weer zover om naar huis te gaan. Tentje en spullen oppak-
ken, inruimen en op naar huis.

Adres     
Camping ‘t Klooster  
Ellenhoorn 6
8191 HC Wapenveld       
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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.

Opgeven 

via mail bij: m.terlingen2@kpnplanet.nl
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Route:
Vanaf Zwolle of Amersfoort 
Op de A28 afslag 17 Wezep
Onderaan de afrit richting Wezep
Eerste afslag op de rotonde
Na ± 3 km linksaf richting Hattem, Wapenveld
Na ± 1,5 km rechtsaf richting Wapenveld
Na ± 3 km derde afslag op de rotonde richting Hattem
Na ± 1 km rechts af de Kloosterweg op (bij de Euroma kruidenfabriek)
Over de brug na ± 30 m tweede weg links Ellenhoorn 6
 
Vanaf Kampen of Apeldoorn
Op de A50 afslag 29 Heerde
Onderaan de afrit richting Heerde
Na ± 2 km tweede afslag op de rotonde richting Wapenveld, Hattem
Na ± 5 km tweede afslag op de rotonde richting Hattem
Na ± 1 km rechts af de Kloosterweg op (bij de Euroma kruidenfabriek)
Over de brug na ± 30 m tweede weg links Ellenhoorn 
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Voorjaarstreffen Acquoy
Mijn belevenissen als beginnend motormuis

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over het treffen in Acquoy, op de 
Acquoyse zorgboerderij/camping. Dat doe ik hierbij graag, want ik vond het 
geweldig om mee te maken. 

Op vrijdagavond 29 april nam ik, in vol motorornaat, plaats op de mooie 
Moto Guzzi van mijn lieve vriend Gerrit van Ee. Dit was pas de tweede keer 
dat ik op deze stoere Italiaan zat. De eerste keer vond ik ook al geweldig. 
En zo begonnen wij aan de rit naar Acquoy vanuit Huizen. We hadden een 
fikse bui onderweg, maar we kwamen goed aan op de zorgboerderij/cam-
ping. Het is een mooie omgeving. Op de camping maakte ik kennis met o.a. 
Henk, Jos, Benno, Roel en Cock. Ik weet niet zeker of ik Cock op de juiste 
manier geschreven heb. Ik moest denken aan Cock met C, o, c, k van Baantjer, 
maar dit terzijde (Red: COK !). 

Toen moest de tent natuurlijk opgezet worden. Eerst moest er een enigszins 
droge, misschien beter gezegd minst natte plek gevonden worden. Dit lukte 
gelukkig. Gerrit heeft meer ervaring met het opzetten van een tent dan ik. Ik 
zat vroeger bij de scouting. Toen heb ik voor het laatst in een tent geslapen. 
Dat is heel lang geleden. Toen de tent eenmaal stond, met inhoud, moesten 
we nog eten. We kregen de tip om in Leerdam wat te gaan eten. Dus op 
naar de glasstad. Daar hebben we een frietje, burgertje en frisje genut-
tigd. Terug in het donker! Vond ik ook heel spannend. Terug op de camping 
genoten van het vuur in de vuurkorven, de mensen en de verhalen die verteld 
werden. We waren laat bij ons tentje. Het was weer even wennen, op deze 
manier slapen. Maar ik had een goed luchtbed, een dubbele slaapzak. En 
een lekkere, fijne vent naast me.

De volgende morgen eerst genoten van de gebakken eieren met spek van 
Henk. Leuk om te zien hoe Henk alles mee had in zijn zilverkleurige koffer. 
Pannetje, keteltje, mooi inklapbaar gasstelletje. Om 10.30 uur moest iedereen 
zich verzamelen bij Benno voor informatie/uitleg over de toerrit. We vertrok-
ken rond 11.00 uur. 
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Gerrit had aan Benno gevraagd of ik bij hem in de zijspan mocht zitten. Dat 
vond Benno goed. Ik was bakkenist voor/bij Benno! Dat was echt zo gaaf! 

De tocht was heel mooi. We gingen over de Lingedijk door plaatsjes als Heu-
kelum, Asperen, Rhenoy. In Culemborg hadden we een pauze. Lekker even 
rondgewandeld, broodje en haring gegeten. Rond 14.00 uur ging de tocht 
weer verder. Alles weer zo mooi. Toen een stop in Beesd. Bij een supermarkt 
kon iedereen toen zijn inkopen doen voor de avondmaaltijd. Daarna de route 
voortgezet naar de camping. Eenmaal daar aangekomen spullen opgeruimd, 
even wat vocht tot ons genomen. 

Daarna heb ik met Gerrit een kijkje genomen bij de boerderij. Leuke boerde-
rij, met veel paarden. Daar heb ik ook een zwak voor, voor deze mooie die-
ren. Veel Haflingers, één van mijn favorieten. In de avond de barbecue in de 
stallen, voorafgaand door de vergadering. Deze verliep kort, maar krachtig. 
Na de vergadering dus lekker gegeten en gedronken. En ook nu weer nage-
nieten bij de vuurkorven. We waren minder laat bij ons tentje.

De volgende morgen, zondag, echt prachtig weer! Ik heb me Henks eieren 
wederom goed laten smaken! Toen tent afbreken en alles weer in en op de 
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motor. Gedag gezegd en rond 12.15 uur reden Gerrit en ik het terrein af. 
Prachtige tocht terug, binnendoor. Aangekomen in Huizen nog genoten van 
het weer. Ook mijn stevige stappers ontdaan van de dikke laag modder. Al 
met al had ik een super weekend! Ik heb zo genoten! 

Voorheen was ik nooit zo met motoren bezig. Nu ga ik er meer op letten. Als 
ik ergens motoren zie, denk ik, o die vind ik mooi. Ik vind vooral de oude, 
ouderwetse motoren mooi. En er kwamen opeens allerlei bekende namen van 
vroeger in me op. Ik dacht opeens aan Boet van Dulmen, Wil Hartog en Jack 
Middelburg. De grote drie! En bij de zijspannen Egbert Streuer en Bernard 
Schnieders! Ik voelde me net Tinus op de BSA! Heel stoer! 

Ik denk er net aan dat ik iets vergeten ben. Helaas kreeg Goof pech onder-
weg. Het waren de bougies. We moesten wachten bij een benzinestation. 
Daarna kon de stoet weer verder.  Ik vond het heel leuk om dit te schrijven, ik 
hoop dat het ook leuk is om te lezen.

Vele groeten,  Annette Fuchs
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Bliksembezoek
Voorjaarstreffen Acquoy

Helaas was ik door griepachtige verschijnselen niet in staat om het voorjaars-
treffen bij te wonen. Om de jaarvergadering niet te missen en de sfeer te 
proeven, hadden Thea en ik besloten om even met de auto heen en weer te 
rijden. Op de camping aangekomen bleek de opkomst aanzienlijk en
stonden de tentjes en campers met hun tijdelijke bewoners mooi ruim over 
een wat zompig terrein verspreid. Na hier en daar wat handen te hebben 
geschud werd een ieder al snel uitgenodigd om aan de algemene leden-
vergadering deel te nemen. De vergaderzaal was gehuisvest in een stal die 
de sfeer van Kerstmis ademde. In de vele hokken en achter gaas huisden 
paarden, schapen, konijnen, varkens, kalkoenen en kippen en liepen er katten 
rond. In deze ambiance van hinniken, mekkeren, kakelen en knorren werden 
de agendapunten in een rap tempo afgewerkt. Na de verklaring van de kas-
commissie, vroeg de penningmeester of er onder de aanwezigen nog mensen 
waren die in de nieuwe kascommissie plaatst zouden willen nemen. Omdat 
er niet bepaald om deze functie werd gevochten en het statutair toch nodig 
is, hebben Gerrit en ik aangeboden om t.z.t. de financiele bescheiden over 
2016 te zullen gaan contro-
leren. Dus geheel onverwacht 
kreeg dit bliksembezoek nog 
een staartje. De na de verga-
dering geplande BBQ hebben 
we niet afgewacht en zijn we 
weer naar huis vertrokken. 
Jammer dat ik dit treffen ver-
stek moest laten gaan, maar 
niet getreurd er zullen hopelijk 
nog vele treffens volgen.

Luijt
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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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Verslag Algemene Ledenvergadering 
UDCN dd zaterdag 30 april 2016

1. De voorzitter opent de vergadering om 18.10 uur en heet alle leden 
hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat 
De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader gespe-
cificeerd. Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn afge-
handeld en de stukken die relevante informatie voor de leden bevatten zijn 
gepubliceerd in de Russian Twin.

3. Bestuurlijke items
Er zijn dit keer geen bestuurlijke items buiten de reeds geagendeerde onder-
werpen. 

4. Financiën 
- Kascommissie
De leden van de kascommissie René de Groot en Eugène Kuivenhoven hebben 
de boeken gecontroleerd en accoord bevonden.
Voor het boekjaar 2015 hebben Luit Postma en Gerrit van Ee zich bereid 
verklaard hierin zitting te nemen. Eugène Kuivenhoven heeft zich gemeld als 
reserve. 

-Financieel verslag boekjaar 2015
Het jaar 2015 is met een licht positief saldo afgesloten. De contributie kwam 
zo’n 400 euro hoger uit dan begroot, dat heeft zeker een positief stempel 
gedrukt. Dit is met name te danken aan een lichte stijging van het aantal 
leden. Ook het opvallende positieve saldo van de treffens is hier debet 
aan. Het speurwerk van Benno naar een goedkopere drukker werpt duide-
lijk zijn vruchten af. De kosten voor de RT waren ongeveer 700 euro minder 
dan begroot. De kosten die er wel uitspringen, zijn de jubileumkosten. In de 
begroting was € 1.500,00 opgenomen aan jubileumkosten. Deze zijn met 
€ 500,00 overschreden, maar we hebben daarentegen wel zeer positieve 
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reacties ontvangen van diverse leden op de attenties die op de treffens zijn 
uitgedeeld en met de RT zijn verstuurd. De kosten van de Vlietlanderit lijken 
zéér veel hoger uit te komen dan begroot. Maar er was nog een “potje” 
reserve van 2014, groot € 395,00. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrok-
ken, is er nog een beetje reserve overgebleven: € 750,00 + € 395,00 = € 
1.145,00 -/- € 975,00 = € 170,00 euro. Twee ingrijpende, treurige per-
soonlijke gebeurtenissen binnen de actieve leden, hebben het bestuur doen 
besluiten dat een bloemetje in deze omstandigheden op zijn plaats was.

5. Verslag van de secretaris
Zie punt 2.

6. Verslag van de redactie
Pieter Lettinga heeft zich afgemeld als redactielid. Wegens zijn ziekte kan hij 
niet meer de energie opbrengen om hier mee door te gaan.
In het laatste clubblad heeft Benno een oproep gedaan aan de leden om 
de redactie uit te breiden. De oproep is succesvol geweest. John van Ierland 
gaat Benno helpen met de Russian Twin en Pollus Fornerod gaat de website 
goed bekijken en proberen deze weer up to date te maken. Toch blijft de 
aanvoer van kopij een heet hangijzer. Regelmatig lukt het maar ternauwer-
nood om een volwaardig clubblad naar de leden te krijgen. Als reactie op 
deze oproep heeft Annette zich opgegeven om een verslag van het treffen te 
schrijven.

7. Verslag van de clubwinkel
Er treed een verschuiving op van de nadruk op technische handleidingen naar 
de verkoop van kleding en accessoires op Treffens. De verhoogde omzet van 
kleding is voor een groot deel te danken aan John van Ierland die regelma-
tig met nieuwe ontwerpen komt. De verkoop op Treffens loopt erg goed.

 8. Verslag treffencoördinator 

Watjestreffen
Deelnemers: 37 deelnemers
Financieel:   Een positief resultaat van € 85,00
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Toekomst:  Huidige opzet ongewijzigd voortzetten. 

Zandhappersrit
Deelnemers: 12 motoren
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 42,00 
  (worstenbroodjes aangeboden door Udcn)
Toekomst:  Doorgaan, concept is goed en de animo is voldoende.

Voorjaars Sleuteltreffen
Deelnemers: 4 sleutelaars en een kleine 20 bezoekers
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 38,00 
  (lunch aangeboden door Udcn)
Toekomst:  Zo doorgaan. Locatie is prima

Voorjaarstreffen
Deelnemers: 37 incl. 4 kinderen
Financieel:  Positief resultaat van € 6,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Zomertreffen
Deelnemers: 44 deelnemers waaronder 7 kinderen
Financiëel:  Positief resultaat van € 321,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Najaarstreffen
Deelnemers: 32 deelnemers waaronder 3 kinderen
Financiëel:  Positief resultaat van € 95,00
Toekomst:  Basis van onze clubactiviteiten. Ongewijzigd voortzetten.

Najaars Sleuteltreffen
Deelnemers: 6-7 sleutelaars en ongeveer 15 kijkers
Financieel:  Een ingecalculeerd negatief resultaat van € 38,00 
  (lunch aangeboden door Udcn)
Toekomst:  Deze locatie is voor herhaling vatbaar. Vanwege de kosten 
(geen) en we bereiken toch een aantal andere leden van onze club,
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Algemene conclusie
Alle Treffens zijn goed verlopen en van alle treffens is een goede financiële 
verantwoording. De opkomst van de kampeertreffens is zo’n 10% lager dan 
vorig jaar.
Het financieel resultaat van alle activiteiten is € 389,00 positief.

9. Rondvraag
Eef Heeft een opmerking over de toertocht. Mensen zouden beter na moeten 
denken over de plaats op een kruising tijdens de tocht. Verder werd er deze 
tocht hard gereden (Red: zie foto)

Linda Korpershoek roept iedereen op om na de vergadering pinda’s te 
kopen om geld bij elkaar te brengen voor het WNF in hun strijd tegen olifan-
tenstropers.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.25 uur.
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Operatie Olifant

Tijdens de rondvraag bij de ALV vroeg Linda even 
aandacht voor de Operatie Olifant. Vurig vertelde 
zij over de gemene stropers. Zij was – samen met 
het WNF – in actie voor de olifant. Zij riep ieder-
een op om iets bij haar te kopen om zo geld op 
te halen voor de Park-rangers van het WNF te 
helpen. 

Haar pleidooi had groot succes. De “Help-de-olifantenkoekjes”,  “Anti-stroop-
wafels” (groot en klein), “Olifant-in-nootjes” (pelpinda’s) en “memOlifanten-
blokjes” gingen als een kudde olifanten op de vlucht voor stropers. 

De opbrengst van de verkoop op het treffen: € 50,- !!!

Iedereen HARTELIJK BEDANKT,  namens de Olifant!!!

Linda
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Zaterdag is Operatie Olifant officieel afgelopen. Om 18.45 uur is de totale 
uitslag bekend gemaakt: 295.982 euro!

Linda heeft dus met de verkoop van koekjes e.d. 206 euro opgehaald. Haar 
totaalbedrag (inclusief machtigingen en sms-jes was 253 euro.
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UDCN Agenda 2016

17-18-19 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is dit jaar op de Veluwe. 
Wat ons betreft zijn alle ingrediënten voor 
een geslaagd weekend weer aanwezig.

3 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

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 ledengedeelte van onze 
website.
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Sleuteldag 1 2016
Hilversum

helaas geen kopij ontvangen van 
dit evenementje maar wel wat 
mooie plaatjes om de sfeer te 
schetsen.
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In Memoriam : Pieter Lettinga

19  mei j.l. is Pieter Lettinga, overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. 
Pieter was tot vorig jaar, als redactielied, nog een bestuurslid van de 
UDCN. 

Door zijn ziekte was hij daar eind vorig jaar mee gestopt. Pieter was nog 
niet zo heel lang actief in onze UDCN maar zijn nuchtere kijk op zaken en 
inbreng waren voor ons als club zeker waardevol. Wij wensen de familie, 
vrienden en kennissen alle goeds en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur UDCN
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Voertuig.net

Dankzij wat slimme mensen is er de mogelijkheid gekomen om de RDW data-
base via een andere omgeving te openen. Dit is leuk omdat je dan ten eerste 
allerlei leuke weetjes kunt gaan vergaren over auto's en motorfietsen in het 
algemeen maar je ook van alle geregistreerde kentekens de algemene gege-
vens kunt inzien. Neem maar eens een kijkje op de volgende site, voertuig.net. 

Met gebruik van de instelbare filters kun je de leukste dingen gaan vinden in 
de database. Door de jaren heen is die aardig gevuld geraakt met vreemde 
merken en types. Ga maar eens kijken, je vindt met een beetje zoeken zo een 
Ural terug met 16 wielen bv.

Wat kun je bv. vinden over de belangrijkste (en Chinese) Sovjetmerken

Aantallen :

Koploper is natuurlijk de Ural met
530 Ural motorfietsen

Daarna de volgende getallen even bij elkaar geraapt.

ca. 300 Dnepr motoren 
71 Jupiters en daarnaast nog
32 IZH motoren
62 Chang Jiang motorfietsen
50 Junak motoren
4 Tula motorfietsen

Wie vindt de leukste afwijkingen in het systeem. We zijn benieuwd naar de 
inzendingen.
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Weetjes

Wist U dat;

Als we de toerrit rijden er mensen zijn die hun neus voor ons ophalen ?

Maar dat er veel meer mensen zijn die hun duim opsteken ?!

(Follow up systeem) 

Wanneer je wegrijd vóór de laatste man er is, er een puinhoop ontstaat ? 
(hierbij pleit ik voor een goed zichtbare laatste man, hesje, vlag ?) 
(signaalsweater :-) )

Je helemaal niet hard hoeft te rijden om de juiste plek te bereiken mits 
bovenstaande niet wordt uitgevoerd !?

Linda tijdens het treffen 50 euro opgehaald heeft voor Operatie Olifant 
van het Wereld Natuur Fonds!!!!   Iedereen hartelijk dank!   Zijn we nu CO2 
neutraal ??

Ik nog steeds natte voeten heb na het VoorJaarsTreffen :-)

Er inmiddels een Brabantse slager op een IZH 56 met zijspan rondrijd. 

Er verdeeldheid binnen de redactie is over de voorkant van deze Twin !

 

Mister knowitall
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Najaarstreffen op de rand van het land
9-10-11 september 2016

Dit najaar gaan naar een lokatie waar we jaren geleden ook al eens 
geweest zijn. Camping ’t Kwedammertje in Kwadendamme. Deze camping ligt 
op Zuid-Beveland, een erkend Nationaal Landschap van polders en slinge-
rende dijken met talrijke boomgaarden. Daarnaast ligt hier Vlissingen, de 
hoofdstad van de provincie Zeeland en één van de grotere regionale havens 
van Nederland. 

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een prachtige toertocht.
Denk op tijd aan benzine en fourage. In Kwadendamme is een Attent super-
markt maar geen tankstation, daarvoor moet je naar ’s Gravenpolder, Goes 
of Heinkenszand.

De motoren kunnen gewoon bij de tent maar in verband met de ruimte moe-
ten de ondersteunende voertuigen als auto’s en aanhangers op de beton-
platen gestald worden. Ook in elektriciteit is voorzien.

Geef je allemaal op tijd op bij Wim.

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. In de middag  
  en avond het gebruikelijke kennismaken, drankje doen, eten  
  etc..
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Zaterdag 
10:30 uur Toerrit door Zeeland. 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.

18:00 uur BBQ volgens het bekende systeem van bring in your own   
  meat.
  Wij zorgen voor het vuur, de sausjes en het brood en jullie  
  regelen zelf de rest.

Zondag  Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan. 
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Adres      
Mini camping 't Kwedammertje, Siguitsedijk 33, 4434 PM Kwadendamme

Opgeven
Bij   Wim van Sorge 
E-mail:   W.vanSorge@inter.NL.net
Bij calamiteiten Roel de Glopper: 06-24738841
           
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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De Russische keuken
 
    
 
Omdat onze Russische kok gisteren ws. 
een tikje te diep in het glaasje gekeken 
heeft hebben we dit keer zijn verre 
nichtje Olga gevraagd om met een 
lekkernij op de proppen te komen. Nou, 
dat heeft ze gedaan. bijgaande het 
recept voor ....

Bigos, (poolse stoofschotel met zuurkool)

INGREDIENTEN (4 personen)
1 zak zuurkool naturel (500 g) 
 6 el olijfolie 
 1 bakje champignons, gehalveerd 
 1/2 witte kool, in dunne reepjes 
 2 uien, gesnipperd 
 125 g gewelde pruimen zonder pit (zak 500 g), in stukjes 
 700 g rib-runderlappen, in kleine stukjes 
 3 tenen knoflook, grof gesneden
 250 ml rode wijn 
 2 blikjes tomatenpuree (a 70 g) 
 2 laurierblaadjes 
 1 Gelderse rookworst (250 g), in plakjes 

U kunt dit gerecht 1 dag van tevoren bereiden. De smaak is de volgende 
dag nóg intenser. Verwarm het gerecht al roerend op laag vuur.

Voorbereiding
Breng de zuurkool met een 1/2 liter water aan de kook en laat 15 min. 
koken. Verhit ondertussen 2 el olie in een grote pan en bak de champignons, 
witte kool, ui en pruimen 10 min. 2. Verhit 4 el olie in een koekenpan. Bestrooi 
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het vlees met peper en zout en bak in 4 min. rondom bruin. Schep het vlees 
om met de knoflook.

Bereidingswijze
Giet de zuurkool af en voeg toe aan het koolmengsel. Voeg de wijn, toma-
tenpuree, laurierblaadjes en rookworst toe. Laat met de deksel op de pan op 
laag vuur 2 uur stoven. Roer regelmatig. Voeg, als de stoofschotel te droog 
wordt, wat water toe. Breng op smaak met peper en zout.

Serveertips
Lekker met stevig bruin brood.
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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






