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Van de voorzitter.
Zo, de winter zit er weer op. En
wat een winter was het weer. Twee
dagen sneeuw, drie dagen ijs.
Tenminste, hier in het midden van
het land. In het noorden, het woord
zegt het al, konden ze wat langer
van het ijs genieten. En sneeuw lag
er op de eilanden nog een paar
dagen extra. Gek, eigenlijk, dat in
zo’n klein landje toch zulke verschillen kunnen ontstaan. Vanuit het
midden twee uur elke kant op en
je bent er alweer uit. En toch heel
ander weer. Nou is het in de stad
altijd een paar graden warmer, dus
de sneeuw is sneller weg en het ijs
doet er langer over om dik genoeg
te zijn.
Niet dat ik van het schaatsen ben. Als klein dik mannetje ging ik altijd nog
door het ijs wanneer mijn vriendjes er al hoog en breed overheen gingen en
scholletje piepten. Zo heette dat bij ons, elders zal er een andere term voor
zijn. Maar na een paar keer er doorheen gaan, had ik mijn lesje wel geleerd,
zeker toen ik, vanwege andere broeken in de was, in mijn korte broek de
straat werd opgestuurd na alweer een nat pak. En omdat ijs altijd kraakt,
heb ik het nooit meer vertrouwd. Alleen in 1963, dat herinner ik mij nog, toen
kon ik zonder zorgen vanuit onze achtertuin zó de Vecht op stappen. Maar
dat was ook een legendarisch koude winter en ik nog klein genoeg.
Die twee dagen sneeuw hier in het binnenland is het me toch gelukt onderuit te gaan. Het was een sneeuwjacht en mijn collega vroeg of ik haar van
Utrecht naar Nieuwegein kon brengen, anders moest zij op de fiets. Als heer
zeg je daar geen nee op. Vlak bij haar huis sprong het stoplicht op rood en
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ik remde voorzichtig af, maar niet voorzichtig genoeg en mijn voorwiel gleed
weg en wij vielen om. Geen drama, we stonden al stil, valbeugels vingen de
motor op, maar mijn rechterspiegel was geplet en mijn windscherm, dat al
niet best meer was, lag in tweeën. Daar moest ik toen mee naar Amsterdam
rijden.
Om de minuut moest ik het scherm van mijn helm schoonvegen, omdat de
sneeuw er op bleef zitten. Met een vaartje van 50 en soms 80 op de rechterbaan in het spoor van de auto voor me naar Amsterdam gereden.
Dat ging eigenlijk best aardig, al was ik wel een beetje benauwd voor de
bruggen die ik in de stad over moest, waarvan één steile met een scherpe
bocht naar rechts.
Maar wonderlijk genoeg hield
het net buiten Amsterdam op
met sneeuwen en was er in de
stad nog geen vlok gevallen.
Dat kwam pas de volgende
dag. Redelijk opgelucht het
thuishonk bereikt en op zoek
gegaan naar een nieuw windscherm.
De volgende dag wel spierpijn, van het gespannen ritje
Utrecht – Amsterdam...

Frans de Wit.
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Van de redactie
zo, nummertje 111 alweer, de 1e van 2018. Het jaar moet eigenlijk nog
goed van start maar toch zijn er al wel wat activiteiten ontplooid binnen en
buiten de UDCN. Het belooft weer een mooi jaar te gaan worden, we zijn
als UDCN dit jaar goed begonnen op de Woensberg met het Watjestreffen,
daar waar het ooit allemaal begonnen is. In deze Twin lees je er meer over.
Voor Luijt was het zelfs aanleiding om er twee stukjes over te schrijven, zo
onder de indruk was hij ervan.
Deze twin ook een aantal uitnodigingen voor de activiteiten die zo in het
begin van het jaar in aantocht zijn, de sleuteldag, zandhappertjesrit en
natuurlijk ons voorjaarstreffen. Vanwege het succes wederom in Brabant,
waar we het vorig jaar ook eindigden. Laten we hopen dat de regen inmiddels overgedreven is naar andere contreien. Ik hoop ook dat veel leden,
bestaand en nieuw, zich hier gaan laten zien om mee te genieten van het
mooie Brabantse land.
Aan mijn kant is er niet zo veel gebeurd met de motoren in deze winter.
Naast luiheid waardoor ik gewoon te weinig motor gereden heb het laatste
kwartaal is er weinig kapot gegaan of te vervangen. Ik had nog een paar
klusjes aan de M72 uit te voeren (vervanging lekkende keering in de versnellingsbak en daardoor slippende koppelingsplaten), daarnaast was de
achterrem ook niet zo fris. Volgens mij is ze nu aardig op orde en ik hoop
dit jaar in ieder geval 1 treffen met haar deel te nemen, een naam is er
trouwens nog steeds niet. Voor de rest reken ik denk ik weer op de bewezen
betrouwbaarheid van de MT16 en de RT (als watje mag ik dat best toch).
Na het laatste treffen in 2017 had de MT16 trouwens eventjes een mankementje opgedaan, de koppelingsdrukstift was wederom gebroken. Dit is me
al enkele malen eerder gelukt en op zich is het euvel zo verholpen maar je
moet er wel eventjes een paar uurtjes de tijd voor nemen. Blijft een constructiefout vindt ik om een stift plaatselijk met rechte hoeken te verjongen om er
een rubbertje op te kunnen zetten. Ach, ook die is weer klaar en ze staat
klaar voor de zandpaden. I
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k heb het zandpadentreffen trouwens wel een kleine maand moeten opschuiven in verband met prive omstandigheden maar misschien is er ook dan nog
wel wat modder te vinden in Baarle en omgeving.
Na vorig jaar even naar de 300+ leden gepiekt te hebben zitten we er nu
weer net onder, bij de jaarlijkse contributieronde vallen er toch altijd weer
een paar af. Dat maakt niet uit, die 300ste was er toch echt vorig jaar en hij
is keurig gefeliciteerd door Gerrit. Welkom terug in de club, Jack. Laten we
hopen dat je veel plezier met de Dnepr mag hebben.
Verder veel plezier met lezen van de Twin, blijf vooral meewerken en kopij
aanleveren aan ons en kom eens een keer langs op een weekeinde. Misschien
bevalt het wel heel goed.
John
Ik moet bekennen dat Benno wederom het leeuwendeel van het proces om de
RT te maken voor z’n rekening heeft genomen.
Het Watjestreffen ook helaas moeten missen, net als de helft van Nederland
was ik geveld door de griep met ook nog een onderliggende longonsteking.
Shit happens laten we maar zeggen, ik hoop wel dat ik nu maar mijn portie
gehad heb voor de rest van het jaar !
Ik ben vol goede moed om de M72-ers een keer rijdend te krijgen zonder
problemen maar dat zal wel een utopie blijken te zijn. Ach, de helft van de
fun is sleutelen, toch ? :-)

Benno en John
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300ste lid voor de UDCN!
Bij de Central Classics beurs in
Houten waar we als club een stand
hadden, hebben we in december ons
driehonderdste, zegge 300ste, lid
mogen verwelkomen.
Op iedere nieuwe aanmelding werd
nauwkeurig de dag en het tijdstip
genoteerd om echt helder te kunnen
krijgen wie exact de gelukkige was.
Er kwam nog net geen notaris aan te pas, wel hield Benno het geheel nauwlettend in de gaten….
Na intensief overleg met Roel als secretaris voor de laatste check kwam Jack
Ingeveldt uit Winssen als nummer 300 uit de bus.
Namens de UDCN heb ik Jack een pakketje met diverse clubartikelen mogen
overhandigen als welkomstcadeau. Een vlag, een aantal badges, stickers, mok
etc. de hele handel die hij de afgelopen jaren gemist heeft, inclusief de Russian Twins. Want Jack is al eerder lid geweest maar heeft indertijd zijn Dnepr
verkocht en het lidmaatschap opgezegd wegens ziekte.
Maar je weet het: het UDCN-virus blijft aanwezig en toen Jack opknapte
kwam er weer een Dnepr MT-10 en het vernieuwde lidmaatschap.
Jack van harte welkom en veel gezonde en pechvrije kilometers gewenst!

Gerrit
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Watjestreffen 2018
door: Fred T

Het gedonder begon al op donderdag 8
februari.
Banden oppompen, accu onder lading
zetten, kissies invetten, kleding zoeken
en de bak volproppen met spullen die ik
waarschijnlijk toch niet zou gebruiken.
Vrijdag om een uur of 10 op de brommer.
Ik dacht nog; 6 lagen kleding, dat is
veel te warm. Na 20 kilometer was het
wel duidelijk dat het niet te warm was ...
Via de N201 binnendoor naar Blaricum
geprutteld.
Ben op de camping als nieuw lid zeer
hartelijk ontvangen en kwam er tot mijn
blijdschap achter dat er inderdaad nog meer dwazen op een Chang Jiang
rijden. Lekker gegeten (Vis, heerlijke erwtensoep, uiensoep), wat gedronken
en sterke verhalen aangehoord.
Beetje tegen de banden trappen en 's-avonds in de blokhut kou lijden, met
een aantal Belgische mannen, die ik nauwelijks kon verstaan.
Van diverse kanten technische tips gekregen over die maffe zijspanmotoren.
Daar ga ik zeker wat mee doen.
Zaterdag toerrit in de omgeving meegemaakt.
Een strenge meneer ging vooraf op een tafel staan en sprak ons toe over de
regels van “follow-up” en “tanken vooraf “. Dat tanken was niet bij iedereen
gelukt, en na 10 mimuten rijden werden de regels wederom aan de laars
gelapt en was de groep al in 2-en gesplitst ! Na een korte stop en wat telefoonverkeer viel de groep elkaar later weer huilend in de armen ….
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Toen iedereen
weer in het gareel
was, probeerde
een meneer met
een titanium knie
nog wat olie op
het vuur te gooien
door voor te stellen dat hij wilde
tanken.
Hij slikte nog
tijdig zijn woorden
in..
Toch lukte het mij
later ook om de groep kwijt te raken, met nog een 3-tal volgers. Gelukkig
was de hele groep later weer compleet en hebben we het Luchtvaartmuseum
in Soesterberg bewonderd en een tussendoortje gegeten. Prachtig weer was
het, die zaterdag. 'S-avonds heerlijke Paelja gegeten en toch maar om 10
uur plat gegaan.
Zondag terug naar huis. Het eerste stukje weg naar Crailo was bezaaid met
druppeltjes benzine, dus zo kon klein duimpje zonder problemen de weg
terug naar huis vinden ....
Mannen/vrouwen ; ik vond het beregezellig en kom graag volgende keer
weer langs !!
Met vriendelijke groet,

Fred
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Watjestreffen 2018 (een korte terugblik)
door Luijt Postma

Dit jaar was het voor de 15e keer dat de UDCN dit treffen organiseerde,
daarom was het een goed idee om daar wat extra aandacht aan te schenken. Naar aanleiding van andere jubilea zijn er diverse cadeautjes uitgedeeld, zoals: borden, mokken, mutsen, messen etc.
Voor dit Watjestreffen is er gekozen voor een shotglas met de opdruk “Watjestreffen 2003 – 2018”. Vijftien jaar is een hele tijd en de organisatie kan
zich dan ook verheugen op een winterharde kern, die elk jaar komt en een
groot aantal leden dat hier incidenteel naartoe gaat. Is er in de loop van de
jaren veel veranderd? Het antwoord is ja, maar niet erg veel. We hebben er
de Russian Twins over deze periode nog eens op nageslagen.

10

In 2003 ontstond de gedachte om niet meer naar België af te reizen, maar
ergens in Nederland een “Midwintertreffen” te houden, maar dan als een
officieel treffen van de UDCN. Het terrein moest wel ergens centraal in
Nederland liggen, men zou niet in een tentje hoeven te slapen en men moet
er een vuurtje kunnen stoken. Laat zo’n terrein nu precies midden in Nederland, op de grens van Huizen en Blaricum liggen.
Omdat de naam “Midwintertreffen” de lading niet helemaal dekte, werd al
snel besloten om dit treffen voortaan “Watjestreffen” te dopen, met als doel
ook minder winterharde leden te trekken. De eerste Watjestreffens kenmerkten zich door een uitgebreide faciliteit aan catering. Maar omdat een aantal
“koks” –enige treffens verder- het wel leuk vond om in samenwerking met
andere treffengangers de maaltijden te gaan bereiden, werd besloten om
geen gebruik meer van een cateraar te maken en de maaltijden voortaan in
eigen beheer te gaan bereiden.
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Dat bleek inderdaad een gouden greep en velen staken daarbij hun handen
uit de mouwen.
Zonder mensen bij naam te noemen worden er nog steeds soepen, gebakken vis, uitgebreide maaltijden en stevige ontbijten bereid. Daarnaast kan
men zich in de namiddag en avond scharen om het kampvuur en de innerlijke
mens warm houden met Glühwein. Iets dat tot heden nog steeds plaats vindt
en waar veel waardering voor is.
De toertochten op de zaterdagen vormen een belangrijk onderdeel van
de treffens. Behalve de toerrit door de omgeving, staat er meestal ook een
cultureel uitstapje ingepland. In 2004 werd als
proef het eerste Watjestreffen georganiseerd,
met daarbij de beklimming van de kerktoren
van Eemnes. Omdat deze
proef zeer goed slaagde,
werd besloten om het
Watjestreffen voortaan
als een vast evenement op
de agenda van de club te
plaatsen.
Wat werd er in de loop
van al deze jaren allemaal bezocht?
2004: Eemnes kerktoren, 2005: Naardermeer watermolen, 2006:
Spakenburg scheepswerf,
2007: Horstermeer rioolwaterzuivering, 2008:
12

Huizen reddingsbrigade, 2009: Soest korenmolen, 2010: Bunschoten korenmolen, 2011: Naarden vestingmuseum, 2012: Soest Eijsink tentoonstelling,
2013: Amersfoort stadswandeling en Koppelpoort, 2014: Eemdijk rietdekkermuseum, 2015: Ankeveen pannenkoekenmolen, 2016: Nederhorst den Berg
Charley’s all American Diner, 2017: Terschuur Oude ambachten & speelgoed
museum, 2018: Soesterberg Nationaal Militair Museum.
Hopelijk zullen wij nog vaak op
de Woensberg bijeenkomen
in de voor de UDCN zo
gebruikelijke ongedwongen en
gezellige sfeer.
Tot volgend jaar!
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Pomor Lodiy “Pilgrim”

Bezoek van Russische boot, aan Holland, april 2018.
Na een eerder bezoek van de gebroeders Sergey & Alexander Sinelnik met
de "Rusich" een replica "Vikingschip", komen de broers weer naar Europa.
Maar nu met een groter schip "Pilgrim" een replica van een vrachtschip
gebruikt rond 1500 - 1600.

Ze willen Amsterdam aandoen op de weg naar het International sailing
festival "Ostende on an Anchor-2018". Jullie kunnen zeggen wat heeft dit met
een motorblaadje te maken en daar hebben jullie gelijk in. Afgezien dat ze
Russisch zijn wat een klein linkje naar ons als Oosterse motoren liefhebbers
geeft hebben ze meer "maffe" dingen gedaan. Ook wat dingen met motoren
wat dus meer in ons straatje valt.
B.V. de expeditie, "Round-the-world expedition on motorcycles "Ural"
- 75 000 km around the Earth" in 2002 - 2004.
En als ik het goed heb ook ook wat door woestijnen met een IZH.
"They were the first to drive on IZH motorcycles through the seven largest
deserts of the Earth without any escort."
14

Kortom nogal interessante figuren
die behoorlijk gevaarlijke
expedities doen !
Een voetnoot van mij, ik
denk dat er een hele
grote steun voor deze
projecten is in de vorm
van hulp van de staat.

http://www.sinelniki.ru/index
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Sneeuwhondenraces in Rusland.
In de jaren ’80 ontstond in Amerika, in Florida het éénwielracen met motoren.
Wie het hardst op een unimotor, een motor met maar 1 wiel, het achterwiel
uiteraard, een bepaalde afstand aflegde had gewonnen. De "sport" verspreidde zich al snel naar Europa en daarbuiten. Een Russische unimotocyclist
genaamd Dmitry Gorbunov woonde het Elefantentreffen in Duitsland in 2002
bij, lwam met unimotorracen in aanraking en vond het niet gek genoeg. Dus
twee jaar later besloot hij om op ijs te gaan racen.
Daarbij worden de Amerikaanse speltegels aangehouden van de
American National Unicyclists Society (ANUS). De prijzenpot is 100.000
roebel ($ 4000).
1.
2.
3.
4.
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U rijdt alleen zonder aanloop naar het einde van een strook van 31
meter (100 voet) die is opgebouwd uit een onverhard oppervlak.
Winnaar heeft de snelste tijd.
U zult slechts één (1) wiel gebruiken.
U zult alleen een motor gebruiken die ouder is dan vijf (5) jaar.
Je zult alleen een standaard motor gebruiken.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

U mag de maximale grootte van 1,2 m (4 voet) in de breedte of 2,4
m (8 voet) in lengte niet overschrijden.
Je neemt deel aan een van deze klassen:
a. 750 cc - onbeperkt
b. 400 cc - 749 cc
c. 200 cc - 399 cc
d. 0 - 199 cc
U zult een "dodemansknop" gebruiken die het beest onbruikbaar 		
maakt in het geval dat de bestuurder wordt afgeworpen.
Een stuur en remmen zijn optioneel.
Tijdens elke rit moet u de grond voor de as raken.
U mag de grond alleen achter de as raken tijdens een rit, maar mag
de maximale afmetingen niet overschrijden.

Zeker de ‘750cc en meer’-categorie razen met halsbrekende
snelheden over het ijs van het
stijf bevroren meer van Togliatti, dat ondanks zijn Italiaans
aandoende naam aan de
linkeroever van de Wolga ligt.
De stad heeft zijn huidige naam
sinds 1964 en is genoemd naar
Palmiro Togliatti, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in de
Sovjet-Unie verbleef en na de
oorlog leider van de Italiaanse
Communistische Partij werd.
Voorheen heette de stad Stavropol aan de Wolga.
De races beginnen elke dag
rond 11 uur en gaan door tot
de middag. Rijders op zelfgemaakte machines die schijnbaar
17
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geïnspireerd zijn door Mad Max wedijveren om de snelste tijden neer te
zetten. Velen van hen rijden met op maat gemaakte Honda- en Yamahamotorfietsen, met glijders gemaakt van schoppen en andere dingen die je in
de garage zou vinden. De meer eclectische machines draaien op elektriciteit
of zelfs stoom, terwijl ten minste één uit vier propellers bestond. Een vent
heeft zelfs iets in elkaar geprutst dat veel wegheeft van een pulse-jet.
Zo nu en dan verliezen een paar unimoto's de controle op het ijs en vliegen
uit de baan of vatten vlam nadat hun motoren oververhit raken, maar
niemand lijkt daardoor gehinderd te worden.
Voor de winnaar is er een trofee en een enorm jachtmes, met de woorden
"Snow Dogs" gegraveerd in een handvat in de vorm van een hondenkop.

Als de dag voorbij is, begint het echte feest. Mensen eten, drinken en zingen
karaoke tot in de kleine uurtjes. Ook al is het tientallen graden onder nul,
er wordt op het ijs gekampeerd. En als echte Russen wordt de dag vaak
begonnen met een slokje wodka om warm te worden.

18

Tja, als de grond diep beroren is en de wegen onder een dikke laag sneeuw
bedekt zijn en er weinig motor valt te rijden, moet je als rechtgeaarde biker
iets bedenken om toch de olie in je aderen te laten blijven stromen...

Frans de Wit.
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Watjestreffen 2018
Een kort verslag

Als februari in aantocht is, begint het altijd wat te kriebelen, nog even en dan
is het weer zover, het jaarlijkse Watjestreffen. Dit keer voor de 15e keer, een
jubileum dus. Voor bestuur en de organisatoren de schone taak om daar wat
extra aandacht aan te besteden. Naar aanleiding van diverse jubilea hebben onze leden al van alles en nog wat als aandenken ontvangen, dus was
de vraag, wat zullen we voor deze gelegenheid kunnen geven. Het antwoord
was gelukkig snel gevonden en het werd een shotglas met de opdruk “Watjestreffen 2013 – 2018”. Jammer voor de leden die niet op dit evenement
aanwezig zijn geweest, want het is een echt hebbedingetje, dat niet aan de
inventaris van de treffentijger mag ontbreken.
Op vrijdagmiddag werden de deelnemers ontvangen met de inmiddels
befaamde snert en uiensoep van Benno. Een welkome opwarmer voor menigeen, die een lange rit in de ijzige kou had doorstaan. Daarnaast kon men zich
nog te goed doen aan de vers gebakken vis, appeltaart en koffie.
Natuurlijk ontbrak het niet aan hout voor een mooi kampvuur, waar men zich
met een mok hete Glühwein in de hand rondom kon scharen. Waarvoor onze
dank natuurlijk uitgaat naar Henk voor de levering en de bereiding hiervan.
Vervolgens is het een avond geworden, die tot aan bedtijd op gepaste wijze
werd doorgebracht.
Zaterdag na een ontbijt van spek en eieren was het gereedmaken voor de
traditionele toertocht door de omgeving. Natuurlijk ontbrak het onderweg
niet aan een culturele beleving. Deze keer was de keuze gevallen op het
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. De rit erheen werd gereden volgens het beproefde “Follow Up” systeem. Desondanks ontstonden er hier en
daar wat hiaten in het geheel, maar niet getreurd, uiteindelijk kwam het toch
allemaal weer goed.
Terug op het kampterrein gekomen, waren de koks Hans en Henk intussen
bezig met het (voor)bereiden van een mega-pan paella, welke die middag
met veel smaak door de deelnemers werd genuttigd. Uiteraard gaat onze
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speciale dank uit naar de koks en de mannen en vrouwen die daarbij de
helpende handen uit de mouwen hebben gestoken.
De avonduren werden vervolgens op de bekende wijze doorgebracht en
na een verkwikkende nachtrust en een stevig ontbijt maakte men zich weer
gereed voor vertrek, waarbij onze dank vanzelfsprekend uitgaat naar al de
mensen die hebben geholpen bij het netjes achterlaten van het kampement.
Met recht kan worden teruggezien op een zeer geslaagd treffen en hopelijk
zien we elkaar volgend jaar hier weer terug.

Luijt
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Voorstellen Gerrit van Veen
Hallo Ik ben gerrit van Veen bj 1951,10-04 en ik rij al 50 jaar motor van
alles wat zijspan tot off the road. Verder is de verzameling volledig uit de
hand gelopen maar geniet er van.
Heb hulp van mijn 2 techneuten Eelco Bijklsma en Haye Kuipers, het zijn
kanjers en gaan niks uit de weg
zal er nog een paar foto’s bij doen ..
vriendelijke groet,

Gerrit
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De tien van de TWIN
Terug van weggeweest!

Marion Bilars presenteert en leest voor
uit eigen werk. Ditmaal met:
Naam: 		
Edward Klarenbeek
Leeftijd:
50.
Gezinssamenstelling:
Alleen.
Beroep:
Onderhouds monteur
Motorpark:
Harley-Davidson FLH, Sportster XL53C, Dnepr K 750,
		
Fiat 126, Renault 19, Honda PC 50,
		
Fiets van het Zwitserse leger.
Lid van de UDCN sinds: Geen idee
1.

Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?

Bandit.(red: hond van Edward)
Ruud kwam een keer aanrijden met zo’n
orgel, rammelend en ratelend, maar zo blij
al een klein kind. Hij had hem net gekocht.
Later kwam Bandit, en ik dacht, zo’n span
is mooi kan die lekker mee ipv. in een klein
aanhangertje achter de Harley.
2. Wat is je beste herinnering aan je
span?

		

Mijn ritten met Bandit als bakkenist, hij was
echt mijn maatje, geweldig was dat. Die
hond was er helemaal gek van. Altijd maar
kabaal maken bij aanvang van een rit. De
meesten zullen hem nog wel kennen.
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3.En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Heb ik niet.
4. Heb je een leuke anekdote over de club?
Gewoon een leuke
club waar iedereen
welkom is.
5. Heb je nog andere
hobby’s?
Dansen, ballroom en
latin. Doe dit al 34
jaar.
Knutselen aan mijn
eigen wagenpark.
6. Wat was je beste
treffen ooit?
Alle treffens hebben
wel wat. Maar de
wintertreffens in Jalhaye waren wel heel erg leuk.
7. welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Ze hebben allemaal hun eigen schoonheid.
8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Vervang regelmatig de olie, zorg dat de bedrading op orde is met goede
verbindingen en zet dat orgel op tijd.
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9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een
opmerking?
Eigenlijk niet.
10. Wie wil jij uitnodigen voor de
volgende TIEN?
Eef van Egten.
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Sleuteldag Hilversum
Zaterdag 14 april 2018

Misschien met wel weer een zachte winter (op moment van schrijven is het pas
december) kunnen we allemaal nog doorrijden zonder grote aanslagen op
mens en machine, maar toch.
Misschien ben je 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 is er de Sleuteldag in Hilversum in de werkplaats van aannemingsbedrijf
Manten (een neef van ons oudste lid Cees Manten).
Je bent welkom bij:
Manten Aannemingsbedrijf
			Vaartweg 185
			1217 ST Hilversum
Hij stelt werkplaats en parkeerruimte beschikbaar.
Je bent zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd.
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Deze zaterdag zijn er ook
onderdelen te koop. Jan
Wassenaar is dan aanwezig en eventueel kunnen
ook zelf meegebrachte
onderdelen worden uitgewisseld.
Heb je nog iets in de
schuur liggen wat eigenlijk
ook wel weg mag, neem
het dan lekker mee en probeer er een ander clublid
blij mee te maken.
Wil je echt een klus gaan klaren op de sleuteldag? Omschrijf dan je probleem in je aanmelding en zet je telefoonnummer erbij.
Ruud kan dan, indien nodig, vooraf contact met je opnemen.
Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com
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Oostbloktreffen mei 2017.
Voor de 3e keer zijn we naar het oostbloktreffen geweest. Alleen de naam
zegt genoeg. Het wordt in het noorden van Friesland gehouden en is dus voor
ons een leuk stukje tuffen. Vanwege dat ik met pensioen ben (nou ja, bijna
dan), hoeven we de heen en terugreis niet in één keer te doen. Dus het plan
was om op zondag al weg te rijden. Ergens boven in Nederland een camping
zoeken en daar maandag en dinsdag blijven om daar de omgeving onveilig te
maken. Dan woensdag door naar Marrum.
Ons aller Derk attendeerde ons op het oldtimerfestival in Hoornsterszwaag op
Hemelvaartsdag. Dat is pl.m. 60 km van Marrum “weg”. Verder zou Wietse, de
oostblokorganisator, ons dat weekend wel bezig houden. Hij weet elk jaar wel
iets leuks te regelen.
De pret begint bij mij al om vooraf de route uit te stippelen. Met behulp van
een wegenkaart zoek ik dan de secundaire wegen op, al of niet met pont. Op
een A4tje schrijf ik dat dan op voor in de tanktas. En zo reden we de oude
zeeuwse weg, dan over de oesterdam, Halsteren naar Steenbergen, waar we
de kluts kwijtraakten. Dat kwam door die nieuwe A29 waardoor borden ook
gewijzigd waren. Maar op richtingsgevoel toch in Zevenbergen aangekomen
voor een bakje koffie bij kennissen. Deze is een Suzuki RE 5 (wankel) aan het
prepareren voor zijspangebruik. Dan vervolgens via Made, Geertruidenberg,
Wijk en Aalburg, Beneden-Leeuwen en via Wageningen richting Hoenderloo.
Tegen 5 uur vonden we bij Hattem een leuke camping die ons een mooie plek
gaf. Hier wilden we 2 dagen staan en fietsen huren. Het is er een prachtige
omgeving. De nachten waren nog best koud.
Woensdag weer weg en slingerend langs Oosterwolde en gestopt in Friesepalen voor een bakje en tosti bij een guitaarcafe waar we 2 jaar eerder ook
stopten. De barman (zo'n rockerfiguur) wist het nog, want we reden toen achteruit. Half de middag kwamen we aan en we waren echt niet alleen.
Donderdag op tijd vertrokken naar Hoornsterszwaag. Daar was het al aan het
vollopen met mensen. Vooraan stond een oude zaagmachine die vette bomen
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in planken veranderde. Wat traktoren en een stropers ( met de nadruk op
pers!) Daarachter vele oldtimers (auto's), nauwelijks motoren. En dan de vele
kraampjes met allerhande spullen. Bouwpaketten, oud boerengereedschap,
oude scheepsbenodigdheden, een originele friese po, brommer en autoonderdelen én Derk, want die liep daar ook tussen.
Na afloop samen met Derk op zoek geweest naar het plaatsje Moskou en
Petersburg. Deze gehuchtjes waren zo klein dat mensen in de omgeving het ook
niet wisten. Wel vonden we de Moskouweg.
Vrijdag op de camping gebleven omdat dan de meesten wel zullen arriveren.
Is altijd wel gezellig, en vaak zie je dan ook bekenden. De hoofdmoot was
toch wel MZ. Duitsers, Denen en zelfs Engelsen. Die nemen altijd de tunnel naar
Calais en tuffen dan Belgie en Nederland door.
Door Wietse werd het programma op een overheadbord geschreven. En dat
was, evenals voorgaande jaren trouwens, weer de moeite waard.;
Donderdagavond:
Vrijdagmorgen: 		
Vrijdagavond: 		
Zaterdag: 		
			
			
Zaterdagmiddag:
			

lezing over een motortrip naar Mongolie
boottocht naar Ameland met een snelle boot
pannenkoeken eten in de pannekoekentrein.
s'morgens met z'n allen ontbijten bij de Hema in
Dokkum. Aansluitend te voet naar de markt voor de
oldtimerelfstedentocht die door Dokkum kwam
boswandeling in/bij Oudkerk. Daarna stukje toer		
tocht met koffie.

Vrijdag al om 10.00 uur in colone naar de boot. Wietse wist er weer een
mooie tocht van te maken. Eenmaal bij de haven was het potdicht van de mist.
We waren met 22 personen. Op de “gepensioneerde” reddingsboot was
plek voor 12. Wij hadden het geluk bij de 2e groep te horen, want toen die
na ½ uur weer terugkwam, was de mist opgetrokken. De boot diende nu als
manusje van alles, maar met name werd hij gebruikt door de politie. (boeven
ed. vervoeren, maar ook ambulancevervoer als de helikopter hoogtevrees
had). En omdat Wietse zo zijn connecties heeft konden wij mee op dat brute
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beest. 1600 pk en een top van 75 km per uur. De jonge schipper liet het ons wel
merken!
Op Ameland uiteraard veel toeristen. Te voet en per fiets. Leuke winkeltjes
gezien. De terugtocht was met de gewone ferry, die er zowat 1 ½ uur overdeed. (dat was vanwege laag water) Je kon zien dat hij weinig water onder
zich had in de smalle geul. Aan weerskanten van de boot lag het zand 1 mtr
boven water. Tegen zessen kwamen we in Marrum aan voor de pannekoeken.
Zaterdag weer vroeg op pad om in Dokkum te gaan ontbijten bij de Hema in
de binnenstad.
Dit werd gesponsored door de MZ club! Had Wietse vooraf wel even besproken, want we waren met zo'n 20 man/vrouw. Maar alles prima geregeld. Dan
om 11.00 uur naar de markt gelopen. Daar hadden we de motoren al allemaal
in het gelid opgesteld. Op diezelfde markt kwamen ook de oldtimers die aan
de elfstedentocht deelnamen. Volgens de organisatie waren er 200 motoren en
400 auto's ingeschreven. De tussenstop was hier op de markt. Wij richtten ons
vooral op de motoren. Als je motoren uit de jaren 1930, 1940 wil zien én horen,
moet je daar eens gaan kijken. Terrot, Gillet, Nimbus, Harley, BSA, DKW, Sun31
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beam, ACE 4 cil. Enz. Ook onder de auto's zaten juweeltjes. Het geluk was, dat
het bijzonder mooi weer was, zodat niemand een excuus had om thuis te blijven.
Na al dit moois was het tijd voor de tocht naar Oudkerk voor de boswandeling.
Alleen; die ging niet door vanwege te weinig belangstelling.
Ieder bleef liever in Dokkum rondstruinen. Het is ook een mooi plaatsje.
Als schaatsliefhebber had ik de hoop hier in Dokkum een schaatsenzaakje te
vinden, om een nieuw setje riempjes voor mijn houten noren en Friese doorlopers.
Ja, allemaal van hout.
Ik moet geen klapschoenen. Laat nou in Dokkum nergens zo'n zaakje te vinden
zijn. Wel een adres in Leeuwarden gekregen. Ik blijf nog steeds hopen op een
schaatswinter. In Zeeland vriest het namelijk nooit voldoende. Ooit deed ik 2
x Sluis-Brugge-Sluis. Dan moet je 500 meter kluunen en dan zijn die riempjes
handig.
Na weer een leuke toer, vooropgegaan door Wietse, met een tussenstop op een
landgoed, waar nog koffie mét werd genoten en waar we aan de praat raakten
met een MZ rijder die, toen hij hoorde dat wij uut Zeeland kwamen, zei dat hij
ons “kende”. Wat bleek: hij rijdt ook Suzuki Wankel, en omdat er daar zo weinig
van zijn, kent hij ook onze kennissen uit Brabant, want die hadden al gezegd, dat
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wij op de Dnepr naar Friesland zouden gaan. Deze MZ rijder is al eens met de
Suzuki Wankel door Noord Afrika getrokken. De motor heeft prima gelopen,
ondanks dat die blokken loeiheet worden. Als je hem op een grasveld parkeert,
verschroeid het gras daaronder!
Onze kennis uit Brabant, die overigens zijn motor helemaal heeft aangepast
omdat hij niet kan lopen, moet alles met de hand worden bediend. Maar dat is
hem héél goed gelukt. Op het moment dat ik dit schrijf is het Euro Gespann treffen in Weiswampach ook al weer achter de rug, en daar heeft hij de 1e prijs:
Bester Eigenbau EGT 2017 mogen ontvangen. Zo, en nu op zaterdag lekker bij
de BBQ gezeten. Zondags zijn we ook weer vertrokken, binnendoor via Zwolle,
en nog een nachtje in Woudenberg gestaan.
Weer met zo'n 1000 km erbij en 1/3 liter olie en 2 spaken armer heeft de
Dnepr weer zijn best gedaan. We zijn trots op hem. Volgend jaar méér UDCN
ers op het Oostbloktreffen?

Anke en Wim van Sorge
33

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 111, maart 2018

21 april ZANDHAPPERSRIT
door: Benno van Ham

Ja, je leest het goed. Niet zoals gewoontegetrouw in maart maar dit keer in
april is het weer zover. In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer
het uiterste uit mens en machine halen met een dagtocht door de modder en/
of stof. 's Morgens beginnen we met koffie en een worstenbroodje bij Robke.
In de middag 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 negende keer al rijden we deze in de omgeving van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau. Dit jaar staat hij voor 21 april op de kalender. Het
beloofd 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
34

60-80 km. lange rondrit door Brabant. Minimaal de helft van die kilometers
zal op het losse zand doorgebracht 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, thuis bij Robke wordt meestal ook
goed voor ons gezorgd.
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 weggebruikers horen daarbij. Ik rijd prive veel in
deze omgeving op het zand en wil dat ook kunnen blijven doen. Lomp crossen
is niet de bedoeling en wordt ook niet gewaardeerd !!
Startpunt :
Loveren 5
5111 TA Baarle-Nassau
In de buurt is ruimte om aanhangers te parkeren dus ook voor de voorzichtigen, of verder weg wonenden, onder ons een goed moment om de echte
kracht van een Oostblok-motor
te leren kennen. Onze motoren
zijn
nu eenmaal gemaakt om vooruit te blijven komen op slechte
wegen.
Geef je op bij:
Benno van Ham
benno@udcn.nl
06-37529277

35

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 111, maart 2018

Voorjaarstreffen en ALV in de brabantse dreven
op 4-5 en 6 mei 2017

Onze Algemene Ledenvergadering is dit jaar op camping FF-r-uit. FF-r-uit is
de stadscamping van 's-Hertogenbosch, mooi gelegen aan recreatieplas het
Engelermeer en onderdeel van Zorgboerderij De Locatie.
De motoren kunnen gewoon bij de tent en de honden ook. In elektriciteit is
voorzien. Geef je allemaal op tijd op.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
Verder is het programma zoals altijd. Eten, drinken, slapen, touren, BBQ,
drinken en slapen.
Programma:
Vrijdag
12:00 uur
Vanaf deze tijd ben je welkom op het terrein.
			
Zaterdag
10:30 uur
Toerrit door de omgeving. GEEN tankstop in de route opge
		
nomen. Er is een tankstation (TinQ) op ca. 2 km. Afstand
		
in Vlijmen. Iedereen start met volle tanks. De route is ca.
		
80-100 km lang. Aan het einde van de toertocht is er gele
		
genheid om inkopen te doen.
18.00 uur
Algemene Ledenvergadering van de UDCN.
		
Een link naar de stukken van de ALV staat onderaan de 		
		pagina.
18.30 uur
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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: 						
Zorgboerderij De Locatie, de Gemeint 3, 5251VB Vlijmen
Opgave bij
Roel de Glopper E-mail: evenementen@udcn.nl
Bij calamiteiten Roel de Glopper: 06-24738841
Denk er aan dat:
- Afrekenen van het weekend kan alleen contant
			
- Je met een volle tank aan de toertocht begint		
			
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.
Link naar de stukken van de Algemene Ledenvergadering
https://www.dropbox.com/sh/q98n2lmmc911c2y/
AAATTHDY5cFKx1ejrsistpRga?dl=0
Deze link staat ook op het ledengedeelte van www.udcn.nl
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Agenda ALV
Locatie: Stadscamping FF-r-uit.
Datum : 5 mei 2018, ca. 18:00 uur
zoals altijd nodigen we jaarlijks alle leden uit om de ALV bij te wonen en
je moment van inspraak te hebben in het reilen en zeilen van je club. Kom
vooral langs om mee te vergaderen en bij te kletsen met de rest van de
aanwezigen.
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Notulen vorige vergadering
4.
Verslag secretariaat en ledenadministratie
5.
Verslag penningmeester
6.
Kascommissie
		- verslag
		
- benoemen kascommissie boekjaar 2018
7.
Verslag redactie Russian Twin (Benno)
8.
Verslag clubwinkel (Gerrit)
9.
Verslag Treffens 2016 (Roel)
10.
Rondvraag
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UDCN Agenda 2017 /2018
14 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 noorden is aanwezig.
APRIL CENTRAL CLASSICS VERVALLEN
Helaas is de hele voorjaarsbeurs vervallen. In december zijn we er weer
bij.
21 april ZANDHAPPERSRIT
In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste van mens
en machine vragen 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.
4-5 en 6 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in de omgeving van Den Bosch.
Tijdens dit Treffen wordt ook de Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het programma zal de meesten verder bekend in de oren klinken. Honden
en campers toegestaan.
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22-23 en 24 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is dit jaar langs de Lek in de buurt van Schoonhoven. Dat
worden dus mooie dijkweggetjes tijdens de toertocht.
Honden en campers toegestaan.
1 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onvergetelijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.
7-8 en 9 september NAJAARSTREFFEN
Het laatste weekend is in de buurt van Bunnik. Op de camping hebben
we een eigen veld ter beschikking. Honden en campers toegestaan. Er is
geen stroom op het veld zelf maar met lange verlengkabels kunnen we dit
oplossen.
November SLEUTELDAG NAJAAR
Waarschijnlijk komt er in november nog een extra Sleuteldag in het zuiden
van het land, in Langeweg om precies te zijn. Overnachtingsmogelijkheden
voor kampeerders en een toerritje in de buurt is optioneel altijd mogelijk.
We houden je op de hoogte.
December 2018 Central Classics Beurs in Houten
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in Houten.
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Half track's, kanonnen en nog meer.
De motoren en motorblokken van Russische makelij zijn vóór, in en na de
oorlog ook gebruikt om wat anders voort te drijven dan een fietsje voor een
weekendritje. Zo was er bv: Een afneembaar rupsband systeem om van een
motor een "halftrack" te maken.

Als eerste werd de Leningrad L300, Rus. Л-300, gekozen om het systeem op
vast te maken en te testen. Resultaten; onbestuurbaar, niet robuust genoeg,
motor te weinig vermogen,
dus een slechte inzetbaarheid.
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Met de Leningrad L8, Rus. Л-8 en een verbeterd systeem werd de volgende
poging gedaan, met dezelfde resultaten. Door al de problemen, genoemd bij
de tekst over L300, is dit idee niet voorbij het stadium van testmodel gekomen.
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Lichtgewicht Militaire tractor, met M-72 motor, bij de eerste testrit tandwiel
aandrijving gebroken wat fataal bleek voor verdere ontwikkeling.
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Kanon SD-44 met aandrijving door een(on-board auxiliary propulsion unit,
3x woordwaarde) gemodificeerd M-72 motorblok, 14 pk. @4000 toeren,
deze versie is een afgeleide van de D44. Gefabriceerd vanaf 1954 in Irbit,
om het kanon per vliegtuig naar het slagveld te kunnen vervoeren en daar te
droppen per parachute waar het zichzelf kon verplaatsen.
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Kanon SD-57, opvolger van SD-44, van
de site van "Leszek"(Oldtimergarage)
heb ik een paar foto's van een gemodificeerd M-72 motorblok waarbij duidelijk
M-72 vermeld staat.
https://youtu.be/XmetoXmQyFc
Ze hebben nog veel meer
gekke auto’s en motoren
gemaakt daar in het verre
Oosten, volgende keer
meer hierover.
Een uitgebreider verhaal
en meer info op
https://b-cozz.com/
onder de tab Pandora's
box, Crawler en SD-44 .
Over gekke auto’s alles op
Treasures-of-the-urals.
(Sorry jongens even wat
sluikreklame :-) )

John
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Motocrypto Twin nr. 111
Hallo puzzelaars. Hier zijn we weer met
een nieuwe uitdaging, maar eerst de
oplossing van de vorige keer.
De enige en goede inzender van Twin nr.
110, was onze vaste puzzelaar Dolf Kok.
Dolf van harte gefeliciteerd!
Voor de goede orde, hier volgt de oplossing van die opgave:
1.retromodellen,2.voorvork,3.veerpoten,4.dubbel klutsen,5.rijwind,6.
groene golf,7.vliegwiel,8.pleisterplaats,9.jiffy,10.watjestreffen.
Nieuwe opgave:
1.Daardoor wordt je er tussen genomen.
2.Dat krijgt men als laatste te zien.
3.Nationaal Militair Museum.
4.Gekleurde maaltijd.
5.Vis, glühwein, soep en paella.
6.Palletbrand.
7.Crematoriumruimte.
8.Schept een band.
9.Die lusten er wel pap van.
10.Zetten de sokken erin.

.ollo. u. .y..ee.
.e .o.e ..a.
.a….o.
..au.e .a.
.i..e..o..
.uu…a.e.
.e…a..i….a.e.
.u..e.
.i.o.e.e…e.e..
..i...ou.e.

Zoals altijd kun je oplossing sturen naar:
Luijt.postma@gmail.com
Veel succes !!
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Zomertreffen bij de Grote Rivieren
22-23 en 24 juni

Dit jaar gaan we zomeren op camping “De Koekoek” in de buurt van Tienhoven (ZH). Een stukje noordelijker dan ons eerste Treffen. De eigenaren zijn
dan ondertussen aan motoren gewend. Het weekend voor ons heeft de Moto
Guzzi club daar een treffen. Voertuigen kunnen bij de tent en honden zijn
geen probleem.
De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen
gratis.
Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
Programma:
Vrijdag		
		
		
		
		
		

Aankomst
Vanaf 12.00 uur zijn de eersten welkom
Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
Boodschappen doen kan tot een uur of acht ’s avond.
’s Avonds gezellig bijkletsen onder het genot van een
drankje bij het vuur.

Zaterdag
		
		
		
		

11:00 uur
Toertocht.
Let op GEEN tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle
tank. Er zit op twee kilometer afstand een tankstation in 		
Ameide. Aan het eind van de toertocht is er gelegenheid om
inkopen te doen voor de BBQ.

		
		
		

18:00 uur
BBQ volgens Bring Your Own BBQ principe.
Sauzen, salades, en brood wordt verzorgd.
Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden gekocht.

Zondag
Het opbreken van het kampement en het starten van de 		
		terugreis.
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Aanmelden bij:

Wim van Zon

:

sunstroke@live.nl

Calamiteiten:		

Roel de Glopper:

Adres:			

Lekdijk 47, 4235 VM Tienhoven (ZH)

06-24738841

Denk er aan dat:
- Afrekenen van het weekend kan alleen contant
- Je met een volle tank aan de toertocht begint.
Voor de nieuwe leden onder ons
Voor eten en drinken op een treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder
voor zich in aan het eind van de toertocht.
Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Rolpa

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

Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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De Russische keuken
Русская кухня

Russkaya kukhnya
Boris klapt weer eens uit de Russische keuken en
geeft een verhelderend beeld van een paar klassieke gerechten.
1. Plov
is een Russisch rijstgerecht met vlees en groente. Het gerecht is te vergelijken
met pilaf aangezien de rijst in dit gerecht ook wordt gekookt in bouillon met
heel veel kruiden. De plov wordt traditioneel in hele grote pannen bereid
samen met wortel, spitskool en vlees of vis, afhangend van de lokale keuken.
Er zit ook heel veel knoflook in het gerecht. Hele bollen worden meegekookt
en aan het einde als garnering geserveerd.
2. Kulich Kulich
is een Russisch zoet brood dat oorspronkelijk door orthodoxe christenen met
Pasen werd gegeten. Het brood werd versierd met bloemen en gezegend
door een priester. Dit brood wordt traditioneel in blikken van verschillende
maten gebakken. Het brood doet erg denken aan het Italiaanse panettone,
vanwege de vorm en de ingrediënten. Zoals in pannetone zitten er ook in
kulich rozijnen en citrusschillen. De kulich wordt soms versierd met suikerglazuur, gemaakt van limoensap en poedersuiker.
3. Borsjtsj
Borsjtsj, of borscht, is de befaamde Russische bietensoep. Je herkent de
soep aan de mooie rode kleur. De soep bestaat vooral uit bieten die voor
de smaak en de kleur zorgen. Daarnaast zit het boordevol andere groenten
zoals kool, wortelen en knoflook. Verder zitten er kruiden als dille in en
wordt het geheel afgetopt met zure room. Veel Russen hebben de gewoonte
er ook geprakte eieren, rundvlees en slierten augurk in te doen. Borsjtsj is wel
een echte maaltijdsoep, heerlijk dus voor in de winter.
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4. Russische sigaretten
De Russische sigaretten of sigaren kent iedereen wel. Deze knapperige opgerolde koekjes gemaakt van een vochtig roerdeeg zitten vaak als garnering in
ijscoupes of andere desserts. Soms bevatten ze een vanille- of mokkavulling,
maar meestal zijn ze hol van binnen.
5. Vareniki/Pierogi
Vareneki of Pierogi zijn een soort Russische dumplings. Het zijn halvemaanvormige deegtasjes die gevuld kunnen zijn met verschillende ingrediënten
zoals aardappel, ui en witte kaas of zuurkool en champignons of kersen.
Traditioneel werden deze enkel gegeten bij feestelijke gelegenheden maar
tegenwoordig fungeren ze als voorgerecht, hoofdgerecht of zelfs nagerecht.
6. Rus salatasi
De Rus salatasi is eigenlijk gewoon de Russische benaming voor de Russische
huzarensalade. De huzarensalade is bij velen wel bekend, en deze lijkt er
heel erg op. Er zit veel mayonaise in, doperwten, ei, augurken, zilveruitjes,
aardappel, worteltjes, ham, vis, eigenlijk alles wat je maar lekker vindt. De
Rus Salatasi is lekker bij een hoofdgerecht of als voorgerecht.
7. Golubtsy
Golubtsy zijn gevulde koolrolletjes, vaak gemaakt van witte koolbladeren of
Chinese kool. Deze zijn dan gevuld met verschillende ingrediënten en worden
vervolgens gekookt. De vulling kan variëren van gehakt tot lam tot rijst of
champignons. Ze worden gegeten met een vinaigrette of een yoghurtdressing.
8. Boeuf Stroganoff
De Boeuf Stroganoff is een traditioneel Russisch gerecht dat bekend is over
de hele wereld. Het vlees wat er in zit (meestal biefstuk) wordt gesauteerd
en vervolgens geserveerd in een pittige saus met champignons en paprika.
Dit gerecht wordt vaak gegeten met rijst of pasta. Dit heerlijke gerecht is
vernoemd naar de grafelijke familie Stroganov. Toen Rusland nog geregeerd
werd door een keizer was deze familie erg machtig. Omdat de Stroganovs veel hebben betekend voor Rusland en de verovering van Siberië is dit
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gerecht naar hen vernoemd. Door de jaren heen is de naam in verschillende
landen steeds anders verbasterd.
9. Kaviaar
Kaviaar mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Deze (onbevruchte) eitjes
van de steur worden in Rusland veel gegeten in combinatie met een glaasje
wodka. Het leukste is natuurlijk om er wat anders mee te doen. Blini’s met
zure room en kaviaar, of kaviaarsoesjes bijvoorbeeld. Dan heb je een wel
heel bijzondere bittergarnituur….!
10. Pelmeni
Pelmeni zijn een soort ravioli, maar dan iets groter. Het zijn eigenlijk deegballetjes met vlees in bouillon gekookt wat voor extra smaak zorgt. Deze
deegpakketjes lijken een beetje op de pierogi maar ze hebben een andere
vorm en worden alleen met vlees erin bereid. Meestal worden pelmeni gegeten in soep.
вкусно поесть
vkusno poyest’
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Steunpuntenlijst 2018
Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst.
Zoals altijd geldt nog steeds dat onze steunpunten bestaan uit vrijwilligers die
het erbij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen
helpen, ze doen het allemaal in hun eigen tijd en vrijwillig voor jullie! Probeer
ook bij het bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het
niet te laat.
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Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse
steunpunten niet op de kaart ingetekend,
we hebben ze echter wel !!

