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Van de voorzitter

Procrastinatie 
Zelfstandig naamwoord. Woordafbreking: pro·cras·ti·na·tie, vertragend gedrag, uitstelgedrag
Niet te verwarren met: de procrastinatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [prokrsti’na(t)si] (van 
organismen) het uitbreiden van de soort door het voortbrengen van nakomelingen Synoniem: 
voortplanting.

Uitstelgerag. Ik ben er goed in. Benno, die al jaren de Russian Twin samen-
stelt, weet er alles van. Regelmatig moet hij mij er weer aan herinneren dat 
het nu toch echt tijd wordt om mijn voorstukje “Van de voorzitter” in te leve-
ren, omdat hij de RT in elkaar wil zetten. Zelfs heb ik het gepresteerd pas de 
zaterdagavond van het weekend dat de RT gemaakt werd mijn tekst aan te 
leveren.

Niet dat het kwade wil is, inte-
gendeel. Maar vaak begint het 
bloed pas te kriebelen als de 
deadline dichterbij komt en krijg 
ik een idee om over te schrijven. 
Het moet namelijk wel leuk zijn, 
je schrijft tenslotte om gelezen te 
worden. Als dat idee er een-
maal is, is het grootste probleem 
voorbij en vloeien de woorden als 
het ware uit mijn vingers en tik ik 
er in één keer een aardig stukje 
uit. Het zit dan als het ware al in 
mijn hoofd en hoeft er alleen nog 
maar uit te komen.

Niet dat ik alleen stukjes uitstel, 
welnee. Van huis gaan doe ik 
liefst ook zo laat mogelijk, terwijl 
ik er tegelijkertijd ook een hekel 
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aan heb om te laat te komen. En dat is zeer wel mogelijk, aangezien ik het 
richtingsgevoel van een plas modder heb en meestal als ik ergens heen moet 
één of twee keer verkeerd rij. Maar daar hou ik dan rekening mee. Je zou 
zeggen ‘neem een tomtom’, of iets dergelijks. Die heb ik, weliswaar niet 
speciaal voor de motor, maar ik ben ook eigenwijs en vind dat ik het met 
een blik op de kaart ook zou moeten redden. En jarenlang had ik nog een 
100.000 stratenboek in de koffer mee, om in noodgevallen op terug te val-
len. Dat is inmiddels door vocht aangetast en uit elkaar gevallen. Bovendien 
veranderen wegen, straten en buurten met grote snelheid, dus dat werkte 
steeds minder. Toch maar weer de Garmin uit het vet gehaald….
Er zijn veel redenen waarom mensen uitstelgedrag vertonen. Daar is uitge-
breid onderzoek naar gedaan.

• Men heeft teveel op het bord genomen en ziet als een berg tegen die 
berg werk op. Advies: deel de klus op in kleinere delen, die je na elkaar 
kunt aanpakken. Voor een stukje als dit niet echt nodig.

• Je hebt er eigenlijk geen zin in; motivatie ontbreekt. Kijk dan niet naar 
wat je moet doen, maar waarom. Maar een stukje voor jullie geeft moti-
vatie genoeg!

• Kun je je niet concentreren? Zorg dat alles wat je kan afleiden is weg-
genomen. Heb ik niet zo’n last van; terwijl ik typ staat de tv aan, geen 
probleem.

• Ben je perfectionist en wil je alles té goed doen, zodat je nergens aan 
begint? Klinkt als een mooi excuus, maar gaat voor mij niet op, al wil ik 
mijn klussen wel zo goed mogelijk doen.

• Ben je gewoon lui? Daar zit wel wat in, al komt het uiteindelijk altijd 
goed…

     
Dat uitstelgedrag speelde mij ook parten toen ik mijn motorfietsen moest 
laten registreren als zijspanmotor. Vanwege Europese richtlijnen moeten 
motoren met zijspan met een DET (datum eerste toelating) van voor 2009 
een code L4e krijgen, in plaats van L3e voor solomotoren. Maar daar weten 
jullie alles van, neem ik aan. En anders snel naar de website van de RDW! 
Dat klusje had ik ook al uitgesteld, ondanks het feit dat ik daar, ik meen door 
Luijt, al begin 2015 op was gewezen. 
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Omdat er ergens in mijn 
achterhoofd zat dat dat 
voor 1 juli 2016 moest 
gebeuren, heb ik mij er 
begin mei toch maar eens 
aan gezet. Volgens Luijt 
was het een fluitje van een 
cent.

Dat viel een beetje tegen, 
omdat het om 5 kentekens 
ging, waar allemaal de 
DET gecontroleerd moest 
worden. Maar goed, zo 
gezegd, zo gedaan, en 
het kon vanuit de luie 
bureaustoel, wat wil men 
nog meer?

En inderdaad, een week 
later vielen ze in de bus: 
vijf brieven van de RDW 
met een nieuw kentekenpasje voor in de portefeuille. 

Wat ik niet wist dat er ook nog 5 brieven werden gestuurd met een ‘tenaam-
stellingscode’, een nieuw soort Deel III. Opeens een drukte van belang in mijn 
brievenbus. 

Maar: allemaal helemaal gratis. Leuker kunnen ze het niet maken!

Frans de Wit.
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Van de Redactie

Zo, de derde twin van het jaar ligt weer voor je klaar. Dit keer onder verhitte 
omstandigheden tot stand gekomen mogen we wel zeggen. Zo met een bla-
kerende 30+ temperatuur achter de computer zitten is best warm. Niet het 
mooiste alternatief wat er te vinden is, maar jullie als leden verdienen het om 
weer op de hoogte gebracht te worden door middel van een Russian Twin. 

Met deze temperaturen vind ik het ook eigenlijk niet echt bekwaam om motor 
te rijden want met de broodnodige bescherming aan is het gewoonweg erg 
warm onderweg. Met een t-shirtje, korte broek en slippers zul je mij ook niet 
aantreffen op de weg. Helaas, als ik de kranten raadpleeg deze dagen zie 
ik bijna iedere dag wel verhaaltjes over ‘motorrijders’ die kennis gemaakt 
hebben met de kaasschaaf die asfalt en ZOAB heet. Ik kan daarbij natuur-
lijk gaan moraliseren en vermanend een vingertje opsteken maar ja, mensen 
moeten het toch echt zelf uitzoeken. Ik vind het alleen zo jammer als op die 
manier je hobby verandert in een pijnlijk herstelproces. Als overwegend 
zijspanrijders hebben wij hier natuurlijk al wat minder last van. Zomaar op je 
kop of naast een span belandden gebeurt niet zo snel maar het kan gebeu-
ren. Let daarom goed op mensen en houd het rubber op de weg waar het 
thuishoort.

Dit keer een minder dikke Twin want vanwege het gebrek aan kopij konden 
we er niet meer van maken dit keer. Gelukkig wel een aantal stukjes van 
nieuwe leden die zich even aan jullie komen voorstellen. Dit jaar heeft de 
UDCN zoiezo niet te klagen over de nieuwe leden want we hebben er al 
een stuk of vijftien mogen inschrijven in 2016. Leuk voor de club natuurlijk en 
hopelijk ook voor de nieuwe leden. Een aantal van hen stellen zich in deze 
twin voor. Laten we hopen dat er nog veel meer gaan volgen EN dat deze 
mensen ook eens een weekeinde komen bezoeken van de club. 

Aan mijn kant is er niet zo heel veel te melden deze Twin, de motoren doen 
het allemaal goed en alles loopt eigenlijk lekker door. Laten we hopen dat 
2016 een probleemloos motorjaar blijft voor me. Ik vind sleutelen erg leuk 
maar af en toe is het ook wel eens prettig als alles het gewoon doet zoals 
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het hoort. Er is wel een uitbreiding in de stal gekomen sinds de vorige twin. 
Zoals een aantal van jullie zullen weten ben ik dit jaar voor mezelf begon-
nen, daar hoort natuurlijk een bedrijfsmotor bij, mooie smoes om een extra 
brommer erbij te nemen . 

Ik had al jaren geleden een keer staan kijken naar een BMW R1100S omdat 
ik die zo leuk vind, niet super praktisch, stoer, snel of wat dan ook maar 
gewoon een lekker (S)peeltje. 

Nou, die is er dus bijgekomen en bestickerd in gebruik genomen door me. 
Leuke fiets voor woonwerk-verkeer, nergens te vergelijken met onze geliefde, 
geroemde en soms verwenste Oostblokdames maar toch. De garage is nu wel 
echt vol geworden dus dat is een probleem. Komt vast een keer goed.

Ondertussen staat Olga helemaal klaar om in Zeeland te gaan spelen die 
najaar. Ik hoop dat er veel van jullie ook gaan opdraven in Kwadendamme 
om te genieten van ons laatste officiele kampeerweekeinde in 2016.

Tot dan,                  John en Benno    
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Vlietlandenrit 2016
door: Sandra Korpershoek

De 26e Vlietlanderit gaat van start op 3 
september 2016

Ook dit jaar kunnen we de bewoners van 
de Gemiva SVG groep (voorheen Huize 
Vlietlande) in Voorschoten blij maken. Hun “Motordag” kan weer doorgaan!

De mensen wonen allemaal begeleid, omdat zij ieder een beperking hebben. 
Zij leven een zo normaal mogelijk leven, maar uitjes zijn niet altijd vanzelf-
sprekend. De eerste zaterdag van september is dan ook een dag waar ze 
het hele jaar reikhalzend naar uitkijken.

Vorig jaar hebben we de 25e editie wat feestelijker aangekleed. 
Zo monsterden we aan bij Fort Wierickerschans in Bodegraven en werden 
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we verwelkomd door een muziekkorps. Hoewel het iets minder uitgebreid 
gevierd zal worden als vorig jaar, doen we er ook dit jaar weer alles aan 
om er een hele leuke dag van te maken. 

De route leidt ons door de Bollenstreek en de duinen. Een gebied dat ook in 
dit jaargetijde erg mooi is om doorheen te rijden. Het is natuurlijk - zoals elke 
keer – te hopen dat de weergoden ons ook dit jaar goed gezind zullen zijn. 
Hoe dan ook, voor de bewoners kan deze dag bij voorbaat al niet meer stuk!
In de volgende Twin zullen we uitgebreid verslag doen van hetgeen zich op 
zaterdag 3 september afspelen gaat.

Sandra Korpershoek 
Arthur Kouwenhoven
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Even Voorstellen Maarten
door:Maarten Goossens

Beste mensen,

Mijn naam is Maarten Goossens en ik ben sinds kort lid van de UDCN.
Ik ben getrouwd met Dorien en woon in Nijmegen.
Mijn zijspanmotor is een Dnepr MT 9 en daarnaast heb ik nog een Honda 
1000XL Varadero.

Ik rij sinds mijn 18e motor. Liefst het hele jaar door wat mij op menige schui-
ver is komen te staan. Sleutelervaring  0,2, laat ik het daar op houden. Ik hou 
meer van rijden, voor sleutelen had ik nooit tijd. Wegbrengen, ophalen en 
vooral veel rijden was mijn motto.

Waarom dan in hemelsnaam dan een Dnepr!!!! 
Precies waarvoor die bedoelt is….om eindelijk eens te leren sleutelen. 
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In mijn familie en kennissenkring, op het werk en op de weg werd het span 
met veel oooh’s en aaaaah’s ontvangen, wat duidt op weinig verstand van 
motoren. De monteur van mijn Varadero begon bij het noemen van de Dnepr 
al gelijk te lachen. 

Gelukkig maar, nu weet ik het zeker, die man heeft verstand van motoren en 
die Varadero van mij is in goede handen. Bij mijn weten is mijn Rus de enige 
die hier in Nijmegen rondrijd. Dat zou tenminste verklaren waarom de meeste 
automobilisten mij met ontzag inhalen zonder ook maar het minst vulgaire 
gebaar te maken of krachttermen te roepen. Aardig volk, die Nijmegenaren.
Inmiddels staat het span op een paar houten blokken om de balhoofdlagers 
te kunnen vervangen. Kan ik gelijk de bedrading eens bekijken en wellicht 
vernieuwen, en misschien ook een nieuwe band….en ..en.

Nou ja, ik hoef denk ik niets uit te leggen.

Het fijne is dat het span loopt bij twee keer trappen. Dat kon ik niet zeggen 
van mijn eerste motoren. Er is dus nog hoop.
Ik ben in ieder geval blij met het span.

privetstviye fenov mototsiklista,

Maarten
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Oost-Europese leger- en politiemotoren koffietreffen
zondag 18 september 2016

Na het succes van het eerste Oost-Europese leger- en politiemotoren koffie-
treffen organiseren wij op zondag 18 september 2016 de tweede editie van 
dit gezellige treffen. 

Binnen de verschillende clubs voor Oost-Europese motormerken zijn veel leden 
met een leger- of politiemotor. Het lijkt de organisatoren van het koffietreffen 
erg leuk om deze motoren en hun eigenaren bij elkaar te brengen. Uiter-
aard zijn niet alleen de eigenaren, maar ook de liefhebbers van deze mooie 
motorfietsen meer dan welkom.

Café/lunchroom Sabor is de locatie van het treffen en is te vinden op de 
Markt (naast de kerk), nabij de Hein Gericke, te Grave. 

Het treffen begint rond 13.00 uur en zal tot +/- 16.00 uur duren.

Koffietreffen; uiteraard is er ook iets anders te bestellen. 

Voor meer informatie bel of mail ons dan even;

Frankstoffer@home.nl / 0486423223

https://www.facebook.com/events/569118986599207/

Frank en Wendy Stoffer
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Zomertreffen 2016 UDCN
door: Evert-jan van Leeuwen

Even voorstellen, mijn naam is Evert-Jan van Leeuwen en ik ben sinds kort 
weer lid van de UDCN. In 1992, ik was toen 16, kochten mijn ouders (Ben en 
Ria) de Dnepr en werden we lid van de club. Tot 2004 was ik bij vele tref-
fens aanwezig. Inmiddels was ik getrouwd met Carolien en met de komst van 
onze kinderen Heleen en Marieke kwam het motorrijden op een laag pitje te 
staan. 2,5 jaar geleden besloten mijn ouders de Dnepr te verkopen en heb 
wij deze overgenomen….. 

Vrijdag 17 juni na de hele ochtend kampeerspullen bij elkaar gezocht te 
hebben tegen 13.00uur  vertrokken richting Wapenveld. Ik ging met de 
Dnepr vast vooruit om de tenten (de kleintjes van vroeger) vast op te zetten. 
Carolien komt met de auto zodra de meisjes van school komen. Na een harte-
lijke ontvangst door Roel en Benno de tenten opgezet. 
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Het is droog weer na een week van heel veel regen. ‘s avonds staat er een 
rit over onverharde wegen op het programma, met een stuk of 6 zijspannen 
gaan we het bos in. Hier is het nog behoorlijk nat en onder het zand en mod-
der komen we met een natte broek en een grijns op het gezicht na ongeveer 
een uur weer terug. Het kampvuur brand inmiddels al, een gezellige avond 
volgt.

De zaterdag ochtend laat de zon zich zien, de koffie staat al klaar en het 
kampvuur brand nog steeds (of alweer?) Na het ontbijt even lekker in het 
zonnetje zitten en wat kletsen. Om 10.30 uur roept Michel Terlingen (organis-
tie weekend) iedereen bijeen om het programma van de dag door te nemen 
en uit te leggen hoe het follow-up systeem werkt. 

Even later kan de toerrit beginnen en via een mooie route komen we in Elburg 
waar we bij de kerk mogen parkeren en gelijk de toren mogen beklimmen. 
Na een hele klim genieten we van een prachtig uitzicht over de wijde omge-
ving. In Elburg kan iedereen wat rondlopen en/of wat eten. Vervolgens gaat 
de tourrit verder en komen we door verschillende mooie dorpen en bossen. 
Bij kasteel Staverden maakten we nog een stop, wat een prachtige tuin!. 
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De tourrit eindigt na bijna 100km (zonder technische problemen, zit ik bij 
de zelfde club als 12 jaar terug?) bij de plaatselijke Aldi om BBQ vlees te 
kopen. 

De organistie heeft voor de BBQ’s gezorgd en alles wat daar nog meer 
bijhoort. Er wordt lekker gegeten en ondanks de regen wordt het een gezel-
lige avond. Zondag na het ontbijt alles weer opruimen, nog een bak koffie en 
weer naar huis.

Bij deze dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit week-
end, het was goed georganiseerd en ouderwets gezellig.

Met vriendelijke groet, 

Evert-Jan
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Clubwinkel - Sale

!!   Aanbieding vanuit de clubwinkel  !!
25% korting

T-shirts met tekst in geel “Ural Dnepr Club Nederland” en opdruk van
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. 
Petjes, Badges & emblemen -25%

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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Sleuteldag 2 Hilversum 
DATUM IS GEWIJZIGD NAAR 1 OKTOBER !!!!!!

Sleuteldag in Hilversum op 1oktober 2016

Treffens in alle uithoeken van het land, hoge temperaturen…. De motoren 
kregen het dit jaar weer flink te verduren. Tijd voor een liefdevolle beurt. Of 
misschien een probleem waar je al langer mee kampt?

Kom je dingen tegen waar je je twijfels over hebt en die een nog deskundiger 
blik nodig hebben dan die van jezelf kom dan naar de Sleuteldag.

Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de 
tijd te hoeven letten kunnen we weer terecht op dezelfde locatie als in het 
voorjaar. 

We zijn welkom bij:
Manten Aannemingsbedrijf 
Vaartweg 185 
1217 ST Hilversum
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Zij stellen de werkplaats, koffiezet-apparaat en parkeerruimte beschikbaar. 
We zijn zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd.
 
Op die dag zijn er ook onderdelen te koop. Jan Wassenaar is dan ook 
aanwezig met zijn winkel. Wil je zeker weten dat je onderdeel er is, bestel 
deze dan vooraf bij Jan. Ook kunnen zelf meegebrachte onderdelen of 
andere parafernalia worden uitgewisseld. 

Wil je je aanmelden om te sleutelen? Meld je dan aan bij Ruud Korpershoek 
(techniek@udcn.nl) en vermeld bij je aanmelding wat je probleem is en je 
telefoonnummer. Dan kan Ruud eventueel vooraf contact met je opnemen.

Heb je onderdelen over en wil je die kwijt? Meld dit bij Roel de Glopper 
(evenementen@udcn.nl) met vermelding van de hoeveelheid ruimte die je 
nodig denkt te hebben.
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Motocrypto Twin nr. 105

Oplossing opgave 104:
1. racebaan, 2. Steeksleutel, 3. Snelheids- li-
mieten, 4. Zondagsrijders, 5. Vluchtstro-
ken, 6. Overvalwagens, 7.hulpmotor, 8. 
Contactpunten, 9. Thuisbrenger, 10. Klapband.

Onze vaste inzender Dolf heeft weer een poging gedaan om de oplossin-
gen te vinden. Helaas heb ik hem op één foutje betrapt. “zorgaanbieders” 
past inderdaad in het woord, maar het had zondagsrijders moeten zijn. 
Streng maar rechtvaardig, verwijs ik jullie weer naar de volgende opgave 
voor een nieuwe kans.

Nieuwe opgave:
1. Van het rechte pad af.    O.. ..e .oa.
2. Daar zit muziek in.     .o..o.
3. Russisch voor gevorderden.    I.. en U.a.
4. In alle kleuren, als het maar groen is.   .e.e..o.o.e.
5. Het is standaard om hem erop te zetten.  .o.
6. Nachtmerrie van Honda.    .rae.
7. Hier worden legervoertuigen van brandstof voorzien. .e….a.io.
8. Spanning in het kippenhok.    .a..e.i.
9. Gouden koets op de TT.    .o.i….i.
10. Niets te zien in Flevoland.    .o..e…i…ei.

Succes met het oplossen!
Je kunt deze opsturen naar:
Luijt.postma@gmail.com
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Najaarstreffen op de rand van het land
9-10-11 september 2015

Dit najaar gaan we voor de verandering weer eens naar een locatie waar 
we jaren geleden ook al eens geweest zijn. Sterker zelfs, twee keer al maar 
dat zal de pret niet drukken.

Camping ’t Kwedammertje in Kwadendamme ligt op Zuid-Beveland een 
erkend Nationaal Landschap van polders en slingerende dijken met talrijke 
boomgaarden. De hoofdstad van de provincie Zeeland en één van de gro-
tere regionale havens van Nederland. Kortom, alle ingrediënten 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 betonpla-
ten gestald worden. Ook in elektriciteit is voorzien. Geef je allemaal op tijd 
op bij Wim. Zijn gegevens vind je onderaan het artikel.
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De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. 
Kinderen zijn gratis tenzij ze natuurlijk met rijbewijs en eigen motorfietsen aan 
komen rijden. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Verder is het programma zoals altijd. Eten, drinken, slapen, touren, BBQ, 
drinken en slapen.

Programma: 

Vrijdag 
12:00 uur Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.

Zaterdag 
10:30 uur Toerrit door 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. 
     
Adres:       
Mini camping 't Kwedammertje, Siguitsedijk 33, 4434 PM Kwadendamme

Opgave :

Wim van Sorge E-mail: W.vanSorge@inter.NL.net

Bij calamiteiten Roel de Glopper: 06-24738841
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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 toer-
tocht.

Zondag ben je weer op je 
eigen bevoorrading aange-
wezen.
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Even voorstellen
door: Johan van Rootselaar

Ik ben in juli lid geworden en zal mij even voorstellen.

Ik heet Johan van Rootselaar ben 59 jaar en heb sinds kort een Dnepr MT11 
uit 1985. De reden dat ik hem heb gekocht is de zijspan, het uiterlijk en de 
eenvoud (makkelijk om zelf aan te sleutelen). Hij heeft mij nu al aardig laten 
zweten (wil je weten hoezo vraag het maar wanneer je me tegenkomt).
Ik moet/wil er nog veel aan doen zoals de voorvering, balhoofdlagers, 
wiellagers, remmen en de olie lekkages. Het zijspan wilde ik graag hebben 
zodat ik mijn hond Zivar (is een Mechelse herder) kan meenemen.

Nu ik dit aan het schrijven heb ik pas 2 keer kunnen rijden en zijn wij al door 
vreemden op de film en foto’s gezet, ik heb zelf nog geeneens tijd gehad 
om een foto te maken. Ik wist al dat het heel anders rijden is maar werd toch 
verrast en had hem dan ook al snel op 2 wielen, maar ondanks de eerste 
schrik en de weinige km’s hebben Zivar en ik er veel lol in en genieten wij er 
van.

Ik ben getrouwd met Diomara en heb 2 zonen uit mijn vorige huwelijk, Ferry 
van 25 jaar, Alex die is 22 jaar en daarnaasr het broertje van mijn vrouw 
Frank van 22 jaar die als een zoon voor ons is. Ook hebben wij nog een poes 
die heet Minoesh en een dwerg konijn genaamd Blacky.

Ik ben werkzaam als R&D medewerker bij BPA in Woerden waar ik onder-
delen voor verpakking’s machines ontwerp en test, denk aan chips, patat, 
Magnums, pannenkoeken,  tortilla’s, vaat/was tabletten, babydoekjes, enz.
Binnenkort gaan wij voor de 4de keer verhuizen omdat wij weer uit ons jasje 
zijn gegroeid. Wij hebben verschillende vestigingen over de wereld.

Ik ben ook in het bezit van een Suzuki Intruder 1400 uit 1996 die ik in 2004 
uit België heb geïmporteerd en ben toen lid geworden van een motorclub, de 
BMV uit De Bilt waar ik geboren en getogen ben maar sinds 7 jaar woon ik in 
Wijk bij Duurstede.
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De BMV is een club waar je alle soorten motoren, beroepen enz. tegen komt.
Vanaf maart tot en met oktober hebben wij daar iedere maand een rit en in 
juni een lang weekend over de grens. Ik ben erg benieuwd hoe ze daar gaan 
reageren wanneer ik met de Dnepr en Zivar op de proppen komt.

Jammer genoeg kan ik dit jaar niet bij de eerstvolgende treffen aanwezig 
zijn, ik probeer wel op 24 september naar de sleuteldag te gaan en hoop 
daar met veel leden kennis te maken en anders tot volgend jaar.

Ik wens iedereen veel rijplezier en een veilige thuiskomst.

Groetjes,

Johan.
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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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Central Classics beurs 
17 en 18 december 

Door de grote belangstelling van 
bezoekers en standhouders uit bin-
nen- en buitenland krijgt de derde 
Central Classics beurs in Houten (bij 
Utrecht) weer 10.000 m2 beurs-
vloer. Alle hallen van Expo Houten 
worden gebruikt.  

Central Classics biedt de bezoekers voor een tientje entree (dames en kinde-
ren tot 12 jaar zijn gratis, parkeren is gratis) een mix van standhouders uit 
binnen- en buitenland, met de nadruk op motoren, bromfietsen en onderde-
len. 

Je vindt er ook kleding, helmen, gereedschap, enz. Verder zijn er weer mini-
colleges met diverse onderwerpen, gegeven door liefhebbers voor liefheb-
bers. 

Uiteraard zullen ook de diverse clubs met hun klassieke tweewielers niet ont-
breken. Eén van die clubs is uiteraard de UDCN met de huisdealer Rolpa.
Wij, de UDCN, zijn er het hele weekend met een paar van onze motoren en 
natuurlijk is (een deel) van het bestuur ook aanwezig.

Ook de clubwinkel zal (beperkt) aanwezig zijn. Wil je iets kopen bij de 
clubwinkel?Stuur dan minimaal twee weken vantevoren je bestelling naar 
clubwinkel@udcn.nl.

Het bestelformulier vind je op 
www.udcn.nl/clubwinkel/bestellen/Bestelformulier.doc.

Vermeld op de bestelling dat je het op de beurs wilt af halen.
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De beurs wordt op 17 en 18 december gehouden in:

Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten. 

Openingstijden zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.CentralClassics.nl.
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Buitenlandse clubs enzo
door: John van Ierland

De meeste leden die mij kennen weten dat ik verschillende keren in Engeland 
en Australie geweest ben en een goede verstandhouding heb met leden van 
de CossackOwnersClub en de RussianMotorcycleOwnersAssociation.
Een van de weekeinden, Dent meeting, http://www.cossackownersclub.co.uk/
calendar.html, heb ik verschillende keren gedaan en ik logeerde dan bij 
Trevor en Gail in Carnforth. Helaas is Trevor niet meer onder ons en mis ik 
een goede vriend !! 

Heb gelukkig nog meer vrienden daar gemaakt en sommige leden van de 
UDCN hebben John met z'n trike ontmoet op een UDCN treffen, bij hem en 
z'n vrouw zijn we ook geweest en John heeft bij ons gelogeerd wat beide 
keren heel gezellig was.

Om op het onderwerp terug te komen; het Dent treffen in Engeland vindt 
voor het grootste deel plaats in de pub(s) en de camping is zeer basic en 
niet erg vlak :-) 
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1 keer was er een rondrit en zijn we door de mooie omgeving gereden en de 
"Highest pub in England" bezocht, http://tanhillinn.com/. Een paar jaar eer-
der ben ik met Trevor, hij op een Honda 750 en ik op een MZ 250, de fells, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fell, op gegaan en hebben we de Hardknott 
pass bereden. 

Zeer de moeite waard en een hele onderneming voor ons Hollanders die het 
vlakke land gewend zijn! Ook ben ik met hem door het Lake district gereden 
om voor z'n werk vlees en vleesproducten bij hotels en dergelijke af te leve-
ren, een geweldige ervaring om mee te maken en tegelijk wat van het land 
te zien.

Hierbij roep ik Iwan op om ook verhalen te delen, hij is er meer geweest dan 
ik en een nog grotere fan van Engeland/Schotland ! 
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Een heel ander verhaal is Australie, hier heb ik in de jaren ook veel vrien-
den gemaakt en veel gezien. De mensen zijn vriendelijk en zeer gastvrij, 
openbare voorzieningen zijn top, elk stadje heeft wel een parkje waar je 
gratis op een op een barbie wat kan klaarmaken. Voor de duidelijkheid hier 
wordt een BBQ bedoelt !!! :-) viespeuken !!! Toiletten bijna overal gratis en 
schoon, je hoeft dus niet een halve stad door te lopen of een horeca gele-
genheid op te zoeken om even wat te doen! 

Er worden een paar meetings per jaar door leden van de RMOA gehouden 
en er is een yearbook, Horizontal Opposition, en wat informatie tussendoor 
in een newsletter. De Weabonga rally heb ik verschillende keren aan mee-
gedaan, het wordt wel rally genoemd, maar het is alleen maar een samen-
zijn en een hapje, drankje en wat spelletjes, gymkhana genaamd, hier wil ik 
wat over vertellen, misschien is het leuk om ook zoiets te doen tijdens onze 
treffens !

Slow race, dit is voor de solo motoren, wie zo langzaam mogelijk in een 
rechte lijn een bepaalde afstand kan rijden, voetjes aan de grond is af!! 

Egg throw, teams van twee man gooien een rauw ei naar elkaar over, bij 
elke keer gegooid te hebben ieder een grote stap naar achter, verder 
van elkaar af.  Het team dat een van te voren bepaalde afstand hebben 
bereikt met een heel ei hebben gewonnen !

Spark plug throw, 6 bougies over een afstand, b.v. 8 mtr. in een liggende 
band gooien, klinkt simpel maar als de grond hard is stuiteren ze er weer 
makkelijk uit ;-)

Tyre throw, crankshaft throw, band of krukas zo ver mogelijk onderhands 
weggooien.Voor de sterke mannen, of vrouwen onder ons.

Driving double circle, onder deze noemer wordt er een acht gereden om 
een paar pionnen, zo snel mogelijk, het zijspanwiel moet aan de grond 
blijven, pootje omhoog is af!  Wie die het snelste doet is de winnaar. Zie het 
plaatje op de volgende pagina.
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Voor de winnaars 1-2-3 is er een oorkonde op een mooi papiertje, een 
kleinigheid uit de clubwinkel en uiteraard eeuwige roem :-) Misschien leuk 
om ook in de UDCN weer te introduceren, een zinvolle invulling van de 
zaterdagmiddag na de toerrit in plaats van dat zinloos gez..p..

Voor zover mijn bijdrage in deze RT. Hopelijk delen meer leden wat verha-
len over de streek waar ze wonen of een plaats of land waar ze geweest 
zijn en vertellen ze ons wat in hun ogen wat de moeite waard is om te gaan 
zien/ondergaan !

In elk geval zijn er genoeg 
plekjes in Nederland 
die de moeite waard 
zijn maar waarvan niets 
bekend is als je niet in die 
buurt woont.

Have a nice day,

John
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UDCN Agenda 2016

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.

1 oktober Sleuteldag
Onze een-na-laatste activiteit van het jaar is de tweede sleuteldag. Dit 
keer ook weer in Hilversum. Zie de Twin voor meer informatie.
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.

17 en 18 december
Central Classics onderdelenbeurs in Houten, MET aanwezigheid van de 
UDCN clubstand !!. Meer info in deze nieuwsbrief

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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De Russische keuken
 
    
                                           
(Geitenvlees uit de oven)

Het op deze manier bereide vlees 
wordt meestal gegeten met frites.

Benodigdheden voor ca. 4 personen.

800 gr. geitenvlees zonder been, peper uit de molen, zout, 5 eetlepels 
spijsolie, 100 gr. dunne plakjes vers vet spek, een halve liter vleesbouillon, 10 
eetlepels fijn gehakte peterselie, 3 teentjes knoflook, flinke mespunt rozema-
rijn, 6 eetlepels paneermeel, 50 gr. gesmolten boter en wat soja.

Belangrijkste keukengerei:

Vleespan bestand voor braden in de oven.
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Bereiding: 

Bestrooi het vlees met peper en zout. Verwarm de olie in de vleespan en 
laat het vlees daarin rondom lichtbruin bakken. Schuif intussen een rooster in 
het midden van de oven en verwarm de oven voor. Beleg het vlees met de 
plakjes spek en zet de pan in de oven. Schenk af en toe wat bouillon in de 
pan als de bakboter te donker dreigt te worden. Vermeng de peterselie met 
de knoflook, de rozemarijn, het paneermeel en de boter. Leg, na ongeveer 
35 min. Braden het mengsel op het gebakken spek op het vlees en laat dat 
verder gaar worden. Gebruik de eventuele restbouillon, met naar smaak wat 
soja, voor de jus en serveer die apart in een met kokend water omgespoelde 
sauskom.

Dranktip: 

Wijn “Negru de Purkar. Droge fruitige Russische rode wijn. 
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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






