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Van de Voorzitter

Naarmate ik ouder word, gaan de jaren sneller, valt jullie dat ook op? Een jaar is om 
voor je het weet. En hoe meer verleden je hebt, hoe minder toekomst. Al hebben wij 
in onze club gelukkig nog steeds nieuwe aanwinst, de gemiddelde leeftijd wordt toch 
steeds hoger. Hoe lang houden we het nog vol? Wat mij betreft duurt dat nog wel 
even. Als het aan mij ligt rij ik nog wel even door.

Maar: ligt het wel aan mij? Als de plannen doorgaan, worden er vanaf 2030 geen 
auto’s met benzinemotor meer verkocht. Elektrisch rijden heeft de toekomst! Of nee: 
waterstofgas rijden heeft de toekomst! Of wordt het gewoon water? Al is daar her en 
der gebrek aan... De toekomst (daar heb je hem weer) zal het uitwijzen, waar we op 
gaan rijden: zon en wind, gas of H2O.
Als het voor auto’s gaat gelden, zullen motoren toch moeten volgen. Al is het maar 
omdat, bijvoorbeeld, er steeds minder benzinepompen zullen zijn en steeds meer 
elektrische snellaadpunten. Even tanken en een kopje koffie, hup in tien minuten een 
volle accu! Dat wordt dan zoeken naar een pomp, of in de rij staan met alle andere 
paupers die nog op dat vieze spul rijden.

Hoewel, rijden? De zelfrijdende auto komt steeds dichterbij, al is die nog niet per-
fect. En dat er iemand is doodgereden door een auto zonder chauffeur is ook geen 
reclame. De ontwikkelingen gaan echter door. Ook voor de motorfiets. Zo is BMW 
bezig met een zelfrijdende motor. Niet om een fiets te bouwen waar je alleen nog op 
hoeft te zitten om ergens te komen, dat is niet waar ze op uit zijn. Zij werken daar-
aan om de motor van de toekomst beter en veiliger te maken.

Ik weet niet of jullie de filmpjes hebben gezien van een jaar terug, de BMW VISION 
NEXT 100, waar je zonder helm op kan rijden, omdat je er niet mee kunt omvallen. 
Hij heeft dan ook geen standaard. Tot nog toe lijkt het nog op het rijden op een 
zijspan: ook geen standaard nodig en je moet best wat moeite doen om er mee om 
te vallen. Het frame is echter flexibel en stuurt mee. De motor is emissievrij. Geen 
dashboard, maar een speciale bril waarin alle nodige informatie wordt geprojec-
teerd. Naar mate je je blik verlegd, krijg je andere dingen te zien; een routekaart 
bijvoorbeeld. Het ding zit vol met de modernste technische snufjes. Dat werpt meteen 
weer nieuwe problemen op. Het blijkt dat de zelfrijdende auto’s één groot probleem 
hebben: ze hebben nogal moeite om motoren te herkennen. Scooters en fietsen zullen 
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dan nog wel grotere 
problemen vormen, 
maar die kunnen op veel 
wegen apart op een 
fietspad. Voor ons is er 
geen ontkomen aan. Het 
is niet zo’n fijn vooruit-
zicht om van achter of 
van opzij van de weg te 
worden gereden door 
iemand die de krant 
zit te lezen achter het 
stuur... De MAG, waar 
wij als club lid van zijn, 
heeft dit aangekaart en 
houdt dit in de gaten.

Onlangs bleek uit onderzoek, dat hoe meer  veiligheidssystemen een auto heeft, hoe 
groter het risico op een ongeluk en hoe duurder de schades uitvallen. “Bestuurders van 
auto’s met vier veiligheidsvoorzieningen – onderzocht werden remassistentie, rijstrookas-
sistentie en parkeersensoren voor en achter – hebben jaarlijks een kans van 23 procent 
op schade. Bestuurders van auto’s zonder veiligheidsvoorzieningen hebben 14 procent 
kans op brokken, aldus het onderzoek. Ook het aantal afgelegde kilometers en het 
bouwjaar zijn van invloed.”, volgens de Branchemonitor Schadesector 2018-2030. De 
systemen zijn nog niet uitontwikkeld en de gebruikers zijn er nog niet aan gewend. In een 
carport gaan de parkeersensoren steevast af, dus gaat het ook een keer mis. Bovendien 
zijn vervangingen veel duurder: een ‘slimme’ koplamp kan € 2000 kosten, een gewone 
maar € 400. Dat jaagt de uit te keren bedragen omhoog en dus ook de te verwachten 
verzekeringspolissen.

Al met al een onzekere toekomst, en dat voor een club van mensen die op apparaten 
rijden met een over het algemeen achterhaalde techniek. Alles moet sneller en beter, wij 
gaan echter niet harder en worden ouder... Reuze benieuwd hoe dat afloopt!

   Frans de Wit.
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Van de redactie

Nummer 113 ligt weer voor je klaar. Iets later dan gebruikelijk maar het is 
een wat rommelig jaar geworden. Ik ben zelf thuis flink aan de verbouwingen 
bezig en naast werken vreet dat allemaal maar veel tijd. Iets te veel zelfs, 
zodat er voor het motorrijden wat te weinig overblijft. Geluk daarbij is dan 
nog dat ik veel woon-werkverkeer op de motor doe zodat ik in ieder geval 
wel redelijk vaak op dat ding kan zitten. Vrije-tijdsritjes zijn er eigenlijk wat 
te weinig geweest naar mijn zin.

Dit jaar heb ik ook een vijfje voor mijn leeftijd mogen plaatsen dus, als erva-
ren Abraham, werd het tijd om te gaan genieten van een stevige miflifecrisis. 
Om vrouwlief nu in te ruilen op een jongedame vond ik wat te gortig. Ik heb 
dus maar besloten om het beetje ruimte wat ik had gemaakt, met de verkoop 
van de LT en de M72 solo, weer direct op te vullen met iets nieuws. Omdat 
ik ze al jaren erg mooi vind en er per ongeluk tegen eentje aan liep is er 
een span bijgekomen. Een snelle rakker dit keer, een EML BMW K1200RS 
met Speed span. Heel andere motor om op te rijden dan wat ik gewend was 
maar wat een heerlijke skelter is het. Laag, breed en snel zullen we maar 
zeggen. 
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De rode BMW R100RT die ik jaren geleden heb omgebouwd zal, ondanks 
de vele goede herrinneringen, toch de verkoop in gaan binnenkort. Ik kan, en 
wil, niet alles bewaren en ik kan de ruimte goed gebruiken. Even een lijstje 
maken van alle zaken die er eigenlijk nog aan hadden moeten gebeuren en 
dan kan mevrouw de verkoop in. Je zult de gele banaan vast wel eens een 
keertje meemaken op een treffen, al vrees ik dat een zandpadenritje een 
uitdaging zal worden met de grondspeling. Misschien toch maar eens aan 
Harry vragen hoe hij dat deed met de ZZR.

Deze Twin weer een aantal leuke bijdragen van leden, houd zo vol. Welis-
waar niet over een Oostblokmotor maar van Wim en Anke een heel uitvoe-
rige bijdrage over de pistonrallye en hun omzwervingen er omheen. Die is 
zo groot dat hij in meerdere etappes geplaatst zal gaan worden. Een paar 
mooie verslagen over de afgelopen treffens en een techniekbijdrage over 
het maken van een trekhaak voor een niet aangedreven span. De Central 
Classics beurs komt er ook weer aan in december en ook daar lees je meer 
over in deze Twin.

Verder nog een uitnodiging voor een laatste zandpadenrit voor dit jaar. 
Eind november in de Harskamp is er weer gelegenheid tot vies worden. Lees 
erover in deze twin. De agenda voor 2019 staat weer zo goed als vast, dus 
bereid jezelf voor en neem alvast die dagen vrij om lekker langs te komen 
op onze weekeindes en andere activiteiten.

Benno

Een rommelig jaar, daar kan ik me bij aansluiten, van de doelen die ik me 
gesteld had zijn er weinig gerealiseerd :-(  Niet dat ik stil heb gezeten, maar 
het valt me nog steeds zwaar alleen een huishouden te moeten runnen. Ook 
de veranderde werkomstandigheden hielpen daaraan niet mee! De opvol-
ging door junior ging dermate goed dat de hele handel overgedaan moest 
worden aan een ander bedrijf. Door die overgang, zonder gouden handdruk 
btw, en een tekort aan chauffeurs, moest ik meer uren maken dan me lief 
was. De bedoeling is dat ik minder ga werken zodat ik in de toekomst wat 
meer tijd voor mezelf heb en daarmee ook tijd voor de RT. 
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(Ik had de (geringe) hoop dat het kabinet de pensioengerechtigde leeftijd bij 
zou stellen naar 66 zodat ik een jaartje eerder de boel de boel kon laten, 
maar helaas heb ik nog geen positief nieuws gehoord.)

Ik ben nog steeds niet goed ingewerkt in het proces om een boekje zelfstan-
dig te maken. Ook deze uitgave is helemaal door Benno in elkaar gedraaid, 
hoofdzakelijk door het niet een dag te kunnen prikken om even de koppen 
bij elkaar te steken. Dus mijn bijdrage is beperkt tot dit stukje en via internet 
opmerkingen en controle van de samengestelde kopij om dit weer tot een 
uitmuntend boekje te maken !!

Het afgelopen jaar is de zomer geweldig geweest en nog steeds is het mooi 
weer zodat iedereen veel kilometers op de motor maakt cq gemaakt heeft. 
Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde als voor Benno, woon/werk en verder wei-
nig. Ook de treffens heb ik niet allemaal bezocht, beide staan hoog op m’n 
lijstje om volgend jaar beter te doen !! 

Via deze weg ook een vraagje wat de kleding betreft, in het voorjaar is het 
de bedoeling om weer kleding aan te schaffen voor de clubwinkel. Graag 
zou ik vtv willen weten wie wat zou willen hebben. Er is nog een behoorlijke 
voorraad in de winkel maar waarschijnlijk niet wat jij zou willen ! Dus laat 
even weten wat je wilt hebben (mailtje naar mij). Er zijn heel wat kleuren 
mogelijk, alleen bij een grote order (alles bij elkaar), is het rendabel om witte 
tekst op donker en zwarte tekst op licht  tegelijk te bestellen ivm drukkosten.

Tot ziens, John 

Veel plezier alvast met het lezen en tot de volgende keer.

De redactie
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WATJESTREFFEN VERWIJNT 
GEDWONGEN VAN DE WOENSBERG

De Paasheuvelgroep (de verhuurder van onze vaste locatie voor het Wat-
jestreffe) heeft aangegeven deze locatie met ingang van 2020 niet meer 
te verhuren. Het goede nieuws is dat we het mooi op tijd weten, maar het 
veel slechtere nieuws is dat we dus op zoek moeten naar wat anders.
Voor diegenen die regelmatig op het Watjestreffen zijn zal duidelijk zijn 
dat het moeilijk wordt om iets gelijkwaardigs te vinden. De Woensberg 
was niet alleen geknipt voor ons maar ook in vergelijking tot andere acco-
modaties prettig goedkoop.

Wij zijn dus op zoek naar een locatie 

- Vanaf 2020
- In of rondom de provincie Utrecht
- Waar je een kampvuur mag stoken
- Honden welkom en campers mogelijk
- Geschikt voor ongeveer 50 personen 
- Parkeerruimte voor ongeveer 30-40 motoren
- Een keuken die geschikt is om voor zo’n groep te koken
- Bij voorkeur niet duurder dan € 15,00 p.p.p.n. (excl. Toeristenbelasting)
 -Omgeving waar een goede toertocht te rijden is.

Heb je een suggestie? 

Bij voorkeur in je eigen omgeving zodat we je kunnen strikken voor het 
uitzetten van de toertocht.

Neem contact op met

Roel de Glopper
Evenementencoördinator UDCN
evenementen@udcn.nl
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Het zomertreffen 2018
door: Fernando van Loon

Er is mij gevraagd een verslag te schrijven van het zomertreffen en wat een 
zomertreffen dat het was, het had net zo goed voor- of najaarstreffen kun-
nen heten. De eerste dag kwam de temperatuur overdag niet boven de 15 
graden uit en s’avonds moest ik toch even een extra laag kleren aan doen 
want de zomer slaapzak die voldeed niet.

Maar laat ik beginnen mij voor te stellen. Ik ben Fernando van Loon, rijdt al 
8 jaar op een Ural toerist en heb er sinds kort een Dnepr sleutel project erbij. 
Ben nu 2 jaar lid van de club en dit is de tweede keer dat ik mee rij met een 
tour. Mijn eerste aanwezigheid was bij de zandhappersrit en aangezien dit 
zo’ n succes was bij mij en mijn zoon (die als bakkenist meerijd) hadden we 
besloten om ook bij het volgende treffen (in de buurt) aanwezig te zijn.

Dylan (mijn zoon) moest eerst nog naar school dus zijn we rond 15:00 uur 
vertrokken maar eerst tanken en de problemen waren al begonnen! Lekke 
pakking op de carburateur, lekker begin, (ik heb altijd wel iets als we weg-
gaan met de motor, lekke keerring, gat in de tank en nu een lekke pakking) 
maar geen ramp ik had een reserve carburateur bij me, dus even snel wis-
selen en op naar Tienhoven.

Zoals ik al eerder vertelde viel het weer tegen en kwam er een moment dat 
ik er aan dacht om te stoppen en een regenpak aan te gaan trekken want 
een heel weekend een nat pak is geen lekker iets. 
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Dit was gelukkig niet nodig, precies op dat moment stopte het met regenen 
en waren we bijna op de bestemming aangekomen. 

Op de camping waren al een aantal leden hun tent aan het opzetten en dat 
gingen wij dus ook maar doen, was nog best lastig met de redelijk harde 
wind die de tent wilde oppikken als een vlieger.

Langzaam kwamen er steeds meer leden op de camping en ging al snel het 
kampvuur aan, gezellig met z'n allen om een vuur, glaasje drinken, elkaar 
beter leren kennen of bijkletsen. Ik besloot die avond het niet al te laat te 
maken en ging lekker bijtijds mijn tent in.

Zaterdag de dag van de tour. Deze dag begon nogal zoals de vrijdag was 
geëindigd druilerig en koud. Na een kleine bespreking over de tour zijn we 
los en beginnen we de rit over Zuid Holland en rijden we achter Wim (die 
toch even moest denken en de verkeerde afslag nam, vond het zelf niet zo’n 
probleem het was een mooi landschap om doorheen te rijden) door het pol-
derlandschap naar de stop om te lunchen. 



10

Nummer 113, oktober 2018Ural Dnepr Club Nederland

Hier moest ook even snel een 
wiel gewisseld worden omdat 
een mede lid een aantal spaken 
had kapot gereden.

Na een korte pauze-stop door 
met de tour naar Kinderdijk. De 
zon is inmiddels ook doorgebro-
ken en de temperatuur wordt 
aangenaam om te rijden. In Kin-
derdijk hebben we de motoren 
geparkeerd en kreeg iedereen 
de mogelijkheid om over het 
windmolen terrein te lopen en 
de molens te bezichtigen. 

Sommige leden besloten lekker 
op de dijk in de zon te gaan 
zitten en andere hebben een 
rondje gelopen om dit nationaal 
erfgoed te bekijken.

Na de bezichtiging van Kinderdijk gaat de rit verder over de Lekdijk en 
volgen we het water terug richting de camping maar voordat we naar de 
camping gaan eerst boodschappen doen voor de gezamenlijke BBQ.
Na de supermarkt onveilig te hebben gemaakt terug naar de camping waar 
ieder zich gereed kon maken voor de BBQ.

De BBQ avond verliep gezellig kinderen trokken naar elkaar toe en volwas-
sen zaten te genieten van een hapje en een drankje.

Nadat iedereen klaar was met eten begon het toch weer wat af te koelen en 
werd het kampvuur opnieuw aangestoken en zo bleef het nog tot in de latere 
uurtjes gezellig aan het vuur.



 11

Zondag de laatste dag van het weekend 
staat dan ook in het kader van opruimen 
en terug naar huis rijden. 

Na alle spullen te hebben geladen op 
het span is het echt tijd om naar huis te 
gaan en zo is dit dan het eind van een 
geslaagd weekend en op naar het vol-
gende treffen.

Fernando van Loon
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Voorjaar in Vlijmen
door: Evert

Even kijken wie er mee wil naar het voorjaarstreffen in Vlijmen. Buurman ging 
mee, Rik ook en handje was weer eens weg met de camper. Toen het tijd was 
om te vertrekken had Rik geen tijd dus samen met volgepakte motoren met 
z’n tweeën op pad. 

Het was toch even zoeken om droog de Waal over te komen met als gevolg 
een uur later als gepland op de camping aankomen. Het was weer gezel-
lig druk en na het opzetten van de tenten bleek dat ik geen stop voor het 
luchtbed had. 4 Mei, dus de winkels waren ook al vroeg dicht. Buurman 
had verschillende oplossingen maar die hielpen niet. Gelukkig was er op 
de zaterdag nog een luchtbed beschikbaar, dus toch nog een nacht lekker 
slapen. 

Na de toerrit had ik het geluk dat Ruud mijn carburateurs even piekfijn heeft 
nagekeken, hiervoor nog mijn hartelijke dank. Hij loopt weer zo mooi. De bbq 
was ook weer een feest en tot de late uurtjes hebben we nog bij het vuurtje 
gezeten. 

Op de Zondag richting huis. Bij Nijmegen even een broodje bij het  tanksta-
tion scoren. Toen we weer buiten kwamen stonden er twee motorrijders bij 
onze Russen te kijken. USSR las de ene op het balhoofd. Goh, ik wist niet dat 
ze in Amerika zulke motoren maken sprak de ene. Nee het komt uit Rusland. 
O, dan gaan ze zeker vaak kapot. Nee hoor zei buurman, niet kapot te krij-
gen. We namen afscheid en we starten de motoren. Een hard krassend geluid 
kwam uit de versnellingsbak en de motor sloeg af. Na lang trappen sloeg hij 
weer aan met een nog heviger knarsend geluid. Nou grapte de baardmans, 
jullie rijden zeker met oordopjes in. 

We zijn toch maar vertrokken en het laatste stukje voor huis was er alleen 
nog in de derde versnelling vooruit te komen, maar de Dnepr heeft me thuis 
gebracht. De motor stond al een paar dagen op de brug en moest toch voor 
het volgende treffen weer klaar. Even aan gesleuteld maar ik voelde me niet 
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erg lekker. Morgen maar weer verder. Een paar dagen later was er weer zin 
dus de schuur maar in. Vol goede moed de eerste bouten eruit en toen begon 
mijn eigen motortje te haperen en was het over en uit. Ik ben meteen naar de 
Isala-kliniek in Zwolle gebracht en daar hebben ze hem weer aan de praat 
gekregen. Na een week mocht ik weer even naar huis, daarna moest ik er 
nog een keer aan geloven. Nu, twee maanden later gaat het eindelijk iets 
beter, maar de Dnepr staat nog steeds kapot in de schuur. Toch hoop ik er bij 
het volgende treffen weer bij te zijn.

Groetjes 

Evert.
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Trekhaak wel of niet.
door: Benno van Ham

Al jaren zie ik op veel van onze motoren een trekhaak naar voren komen, 
vaak een constructie van steigerbuis oid. Omdat ik op de MT-16 er ook al 
jaren mee rondrijd en de aanhanger ervoor hier in de tuin staat dacht ik dat 
ik ook maar eens een modelletje voor een gewone niet aangedreven Ural of 
Dnepr-bak moest maken. Erg moeilijk is het niet. 

Even in het algemeen. Een trekhaak voor een zijspan motorfiets monteer je 
niet in het midden van de motorfiets maar op ongeveer1/3 van de breedte 
van de combinatie. Aangedreven spannen mag hij precies in het midden, dat 
dan weer wel. Denk eraan dat een aanhanger niet te groot of zwaar mag 
zijn. Voor motorfietsen met zijspan geldt een maximaal gewicht gelijk aan de 
helft van het trekkende voertuig. Afmetingen zijn tegenwoordig wat vrien-
delijker gekozen. Een aanhanger mag twee meter breed zijn en een meter 
hoog. Verder moet de trekkende motor een geremd zijspan hebben.

Bij onze spannen hebben we het geluk dat het zijspanframe zelf al een mooie 
lange ligger heeft op de goede plaats, deze kunnen we gaan gebruiken om 
de constructie aan te hangen. Ik kies ervoor om een t-constructie te gebruiken 
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waarbij een lange rib onder het frame van de bak langsgaat met een dwars-
balk die haaks onder de bak tegen het frame afsteunt. 

Voor het mooie zet ik er een schoortje in voor extra stevigheid. Wat ijzer, een 
kogeltje, een stekkeraansluiting en wat klein materiaal is alles wat je nodig 
hebt. Een groot deel is zelfs bij de bouwmarkt of automaterialenhandel te 
vinden. Ik heb bewust een lichte constructie gemaakt voor deze trekhaak 
omdat er toch geen huis aan zal komen te hangen.

Mijn boodschappenlijstje:
1 x 2 meter kokerprofiel  40x20x2  (50x30x2 is iets steviger)
1 x meter stalen strip   30x6 
3 x U-bouten uitlaat   50 mm
1 x busje 30x12 mm   inwendig (kan stalen cv leiding zijn of een  
    stukje afval wat je hebt liggen)
1 x contactdoos trekhaak
1 x kogel 50 mm trekhaak met m22 bout
1 x rolletje kabel 7-aderig
vulringen.

Veel meer is het niet. Netto nog geen 30 euro materiaal als je een beetje 
rondshopt.

Volgens de tekening die je bij het artikel vindt heb ik e.e.a. in elkaar gezet 
en gemaakt. Eigenlijk is het erg eenvoudig, het enige waar je op moet letten 
is of je een achterframe op de motor hebt met twee bouten of niet (die de 
achterste verstelbare klem vasthouden). 

Ik heb er een van losgemaakt en op die plaats in het trekhaakframe een gat 
geboord met een trappenboor. Boren aan de onderkant op 12 mm zodat 
de bout erdoor kan, aan de bovenkant op 18 (in mijn geval) zodat de bus 
erin kan en vastgelast kan worden. Op die manier kan je de bout functioneel 
gebruiken om de trekhaak op de plaats te houden EN om de klemming van 
de bak te kunnen gebruiken. 



16

Nummer 113, oktober 2018Ural Dnepr Club Nederland

Op drie andere plaatsen heb ik een strip 30 x 6 onder het frame gelast met 
9 mm gaten erin. Daardoorheen komen veerstroppen (uitlaatklemmen) die de 
trekhaak aan het frame vastzetten. Twee in de trekrichting, een dwars erop 
onder de balk zelf aan.

Achterste gat voor de trekhaakkogel heb ik ook met een trappenboor 
geboord. Om ervoor te zorgen dat het profiel de kracht niet hoeft op te van-
gen heb ik in het profiel ook nog een aantal vulringen geplaatst die de hele 
binnenruimte opvullen.  Het rechthoekige profiel is gemakkelijk te verwerken 
en stevig zat voor deze toepassing. Daarnaast heb je mooie inslag afwerk-
doppen om de kopse kantjes dicht te maken, ziet het er meteen netjes uit.

Het kale laswerk heb ik daarna laten poedercoaten. Dat kost je nog eens 
15-20 euro maar dan heb je voor 50 euro en wat huisvlijt een prima trek-
haakje voor je zijspan.

Bedrading van de stekker is niet zo moeilijk en al vaker in de twin geweest 
maar hierbij nogmaals...
1 L   richting links    geel 
2 54G   mistlamp    blauw 
3 31   massa (voor contact 1 t/m 8)  wit 
4 R   richting rechts    groen 
5 58R   verlichting rechts   bruin 
6 54   remlichten    rood 
7 58L   verlichting links    zwart 
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De stekker heb ik bovenop het frame geplaatst omdat ik eigenlijk nooit 
kabels etc. onder het frame wil hebben. Daarnaast is het nu gemakkelijker 
om te zien waar je de stekker instopt en ligt er niets fragiels onder de motor. 

Hoe je het op de motor aansluit laat ik aan jezelf over. Ik heb hem primair 
voor de BMW gemaakt dus heb ik hem met een tussenstekker opgenomen 
in de BMW bedrading die in het kontje zit. dat had ik voor het zijspan al 
gedaan in het verleden, hoeft alleen een paar draadjes bijgestopt te wor-
den.

Op de foto's zie je het kale resultaat voor en na de poedercoater, hoe hij 
er in het echt uitziet moet je maar een keer bewonderen (als ik het span dan 
nog heb tenminste).

Benno
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Anders
door: Johan Remmers

Zo, na alle perfect gerestaureerde, gereviseerde, verbeterde en zelfs ver-
fraaide stukken staal uit al dan niet voormalig communistisch Oosten een 
heel ander verhaal. Geen tegengeluid want ik ben op motorgebied nergens 
tegen. Ik ben van de school: het moet rijden, hoe dan ook, maar op mijn 
manier. De verhalen op forums over al die 'prutsers': die zijn op mij van toe-
passing.  Ook alle zeker- en wetmatigheden over kloppende framenummers, 
originaliteit, rem- en knipperlichten, remvermogen, verplichte winterstop, 
claxons; overboord die zooi. Dat heeft niks met het oorspronkelijke motor-
rijden te maken. En na drie staande houdingen moet ik zeggen: de politie 
snapt dat ook (of ziet iets niet dat ze ook niet kan zien, m.a.w. wat je niet 
voor waar kan aannemen kan je ook niet waarnemen. Net zoiets als humor en 
zelfspot: heb je het niet, zie je het ook niet). Bovendien, er zijn geen zekerhe-
den in dit leven, zelfs je dood is niet zeker, en hoe vaak ik niet met de fiets 
al dan niet met een kind erop voor m'n sokken ben gereden, jemig. Gevaar 
komt áltijd uit een onverwachte hoek, zelfs een konijn weet dat. Goed, tot 
zover, niks aan de hand.

Er stond eens 
een vrij complete 
Chang Jiang 
te Eindhoven 
Action-matzwart 
in een schuurtje 
te blinken. De 
tank met fraaie 
druipers er 
voor het plaatje 
opgelegd, geen 
voorrem, niet 
lopend. 
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Prima, precies mijn ding. Ooit de dag na de geboorte van ons tweede kind 
(“jij een kind erbij, ik een motor erbij”, inmiddels loop ik er twee achter) een 
GL1000K2 “compleet gereviseerd” in onderdelen laten brengen. Mooi van 
buiten, rot van binnen en de conclusie: Schoonheid is mooi om naar te kijken 
maar het brengt je geen meter verder. Vandaar mijn mooie echtgenote. 

De operatie (aan motorfiets) kon dus beginnen in mijn 6 vierkante meter 
krachthonk met bijna dubbel aantal aan schapruimte (het kan). Een kente-
ken hoefde er niet op want ik ging plaat/framenummer/kenteken gebruiken 
die inmiddels de afgelopen tien jaar op een Ural, Dnepr, nog een Ural, een 
Junak en een Jawa had gezeten. Al dat administratieve gedoe, ik heb er 
niks mee en snelheidsovertredingen komen gewoon netjes binnen, niks aan de 
hand. De Chinees werd gratis gebracht waarna de bodem van het aanhan-
gertje het begaf. De beste man wat geld gegeven om het tweewielertje weer 
op te lappen en de schuur in met dat apparaat. Eerst vrijwel alles wat met 
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elektriek te maken heeft of zou kunnen hebben (ik ben er niet zo in thuis en 
houd dat graag zo) eraf gesloopt. Gewoon een accu onder het zadel, plek 
zat ineens, een extra onder het blok (“je rijdt zonder accu en dynamo, hoe 
kan dat ??”) en een plusdraad naar de van Rus naar Rus naar Rus naar Chi-
nees verhuisde 2CV bobine. Even inpluggen en ik heb krachtstroom! Het is een 
wonder. Gelijk van dat hele 6 Volt en plus-aan-frame-gespook af. 

Omdat ik vaak in het donker rijd (gewoon, een voorkeur) moest er dus licht 
op. Draad naar voor, draad naar achter, draad naar schakelaar, andere 
lampen, klaar. De monsterachtige zwarte tank, nee, het moest weer de 
Junaktank worden, inmiddels ook meerdere keren verhuisd. Niet dat hij zo 
mooi is en qua ophanging en kraan valt er nog wat te fiksen maar ik heb iets 
met dat ding. Misschien is het de tankdop wel, ooit onderweg verloren. De 
kraan bleek echt overleden en bovendien bleek er te weinig uitstroom te zijn 
dus een tweede gat aan de andere kant geboord, daar een iets te groot 
metalen benzineslangverdeelstuk ingetikt en verdomd, na 15.000 km zit het 
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nog steeds dicht. Aan de originele kraankant een stuk benzineslag de tank 
ingevrot, wat klei eromheen,  twee zwevende kraantjes erop en klaar. Niks 
geen problemen mee gehad i.t.t. de originele tanks van de Russen. Door dat 
verdeelstuk kan ik ook nog eens makkelijk onderweg benzine aftappen voor 
hopeloos gestrande medeweggebruikers of kampeerders met lege benzine-
brandertjes, Dneprrijders die er de brand in willen steken. Je ziet, ik doe dit 
echt niet allemaal alleen voor mezelf. 

De kickstarter ziet er door herstellingen en aanpassingen voor een iets gro-
tere slag inmiddels uit als een prehistorisch gedrocht maar dat zeiden ze ook 
van mijn schoenen tijdens mijn verblijf op een automatiseringsafdeling begin 
jaren negentig. “Als ze die ooit opgraven zitten ze er twee eeuwen naast....”. 
Ja, collega's. Ik had toen ook van die crosslaarzen met metalen plaatjes op 
de neuzen en leren lipjes om de boel dicht te gespen, nog uit de oefenver-
gunningtijd. 

Op een nieuwe FJ1200 met ABS (alles voor de veiligheid....) zag dat er vast 
wat apart uit, maar jemig, wat bleven mijn voeten droog en warm. We dwa-
len af en gaan er een eind aan breien. 

Hoe een haakse overbrenging in een cardan met de haakse slijper op de 
juiste speling werd gebracht, een dubbele Dneprrem in een BMW-achtig 
Changwiel zijn werk leerde te doen (de veren in de vork zijn trouwens iden-
tiek aan die van een R100RS), een poetsdoek in het blok verdween, het 
schakelpedaal ergonomisch en opklapbaar werd, olie/ vet/ vuil/ blubber en 
pekel hun beschermende taak hebben mogen doen: men zal er schande van 
spreken. Ik zit al op mijn knieën. Niet om te boeten maar om te buigen. Te 
buigen voor dit trouwe, fantastische apparaat.

Johan
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Terug van weggeweest!  
Marion Bilars presenteert:                           
                                                                                
De tien van de TWIN
 
Ditmaal met:

Naam:   Evert-Jan van Leeuwen
Leeftijd:   42 
Gezinssamenstelling: getrouwd met Carolien, 2 dochters
Beroep:   service monteur elektrotechniek
Motorpark:  Dnepr mt16 en BMW R1100s
Lid van de UDCN sinds: 2015

1. Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
Mijn vader kocht de Dnepr in 1992, ik was gelijk enthousiast, zo'n zijspan was 
(is) toch heel apart. Als 16-jarige was dit ook de eerste motor waar ik mee 
gereden heb. Toen mijn ouders in 2013 de motor wilden verkopen hebben wij 
hem overgenomen
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 2. Wat is je beste herinnering aan je span? 

Moeilijk,vele goede herinneringen. Zoals rondtoeren met vrouw en kinderen, 
zandpaden ritten, weekendjes naar Zuid Limburg of Ardennen.

3. En wat is je slechtste herinnering aan je span?

Geen slechte herinneringen

4. Heb je een leuke anekdote over de club?

Het eerste bezochte treffen van de club was de jaarvergadering van 1992 
in Lage Vuursche. Het bestuur nam plaats aan een zijde van een pickniktafel 
en vervolgens sloegen ze met picknicktafel en al achterover....

5. Heb je nog andere hobby's?
Ik mag graag met de mountainbike over de Utrechtse heuvelrug fietsen

6. wat was je beste treffen ooit?
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De treffens in Engeland die we samen met een aantal clubleden bezocht heb-
ben in 2000 en 2004 springen er wel uit. 

7. welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Ik vind alle motoren mooi omdat ze allemaal anders zijn, iedereen geeft er 
toch zijn eigen draai aan.

8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Ik zou iedereen een motor navigatiesysteem aanraden, op internet zijn 
prachtige toertochten te downloaden.

9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een 
    opmerking?
-

10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN? Of laat je de redactie kiezen?        

Laat de redactie maar kiezen
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Central Classics 2018
15,16 december

Op15 en 16 december is er weer 
de internationale beurs in het hart 
van Nederland met 10.000 m2 
oldtimer motoren, bromfietsenen 
onderdelen: Central Classics in 
Expo Houten. 

4 kilometer van Utrecht en gemak-
kelijk bereikbaar langs deA27. Een prima mogelijkheid om op rijdbare 
afstand vanuit het hele land klassieke motoren en bromfietsen te zien, onder-
delente zoeken én andere liefhebbers te ontmoeten. Ook de diverse clubs 
met hun klassieke tweewielers zijn van de partij.

Entree € 10,-. Dames en kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 
Gratis parkeren.

Meer dan 200 standhouders uit binnen- en buitenland vullen iedere beschik-
bare plek van de 3 hallen met motoren, bromfietsen en onderdelen vanaf 
bouwjaar 1980 en ouder. Je vindt er ook documentatie, kleding, helmen, 
gereedschap, enz., maar dat blijft in verhouding en liefst gespecialiseerd 
zodat er als geheel een gevarieërd en kwalitatief aanbod is. 

En voor zoverre het verkooppraatje van Central Classics zelf. Natuurlijk staan 
ook wij als UDCN dit jaar weer op deze beurs met een ruime stand met een 
mooie sortering aan motorfietsen en persoonlijkheden. Naast de UDCN als 
club is ook ROLPA weer op de stand aanwezig met hele stapels onderdelen 
en hebbedingetjes zodat je portemonnee weer vakkundig leeggemaakt kan 
worden.  

De clubwinkel zal wel aanwezig zijn maar heeft op dit soort dagen altijd 
maar een beperkt assortiment voorhanden. Mocht je op voorhand al spullen 
willen bestellen dan kunnen die natuurlijk wel worden meegenomen en/of 
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afgehaald op de beursdagen. Zorg er dan wel op tijd voor dat de club-
winkel ervan weet en je bestelling verwerkt is. Doe dat niet op het laatste 
moment.

Waarschijnlijk staan we weer op de gebruikelijke lokatie maar dat is op dit 
moment nog niet zeker. Ga er maar vanuit dat het goed komt. Kom vooral 
weer een kijkje nemen op onze stand om even bij te kletsen of te kijken naar 
onze motorfietsen. 

Zoals je al las in de aankondiging is de toegang voor dames en kinderen tot 
12 jaar gratis. Neem het hele spul mee als alternatief voor een dagje die-
rentuin, dan kunnen ze mooi de spullen dragen die jij wilt inslaan.

Groeten,

UDCN
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In Memoriam

Eind augustus bereikte ons het 
trieste bericht dat Cees Manten 
op 85-jarige leeftijd is overleden. 
Hij was het oudste lid van de club, 
de eerstvolgende lid  is vier jaar 
jonger

Hij was een markante figuur die 
ruim vijftien jaar lid is geweest van 
onze vereniging. In de begintijd 
van zijn lidmaatschap was hij niet 
zo prominent aanwezig op het 
Watjestreffen maar in de latere 
jaren was hij ook betrokken bij de 
organisatie van dit Treffen.

Ik kan mij nog goed herinneren dat 
Cees in, ik dacht, 2016 de toer-
tocht had georganiseerd. Het was 
bitter koud en al tijdens het eerste 
deel van de rit kwam al de vraag 
voor een extra stop om op te 
warmen. Dat gold niet voor Cees. 
Cees zat bij mij op de rand van 
de zijspan met een leren jekkie en 
een spijkerbroek. Ik heb herhaalde-
lijk gevraagd of hij het koud had. 
Geen sprake van.

Cees is ook de man die ons aan de prachtige sleutellocatie in Hilversum 
geholpen heeft. Dat begon zo. Op het Watjestreffen liep ik hier en daar te 
informeren of iemand nog sleutelruimte had of wist voor de Sleuteldag. 
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Op een bepaald moment kwam er een klein, kaal mannetje met een vogel-
koppie naar me toe. Dat was Cees, maar dat wist ik toen nog niet. Cees 
zei; “Ik hoop dat je het niet erg vind dat ik mij ermee bemoei maar ik weet 
misschien nog wel wat”. Cees was geen man die over één nacht ijs ging 
dus Cees en ik zijn samen eerst bij het aannemingsbedrijf van zijn neef Ron 
wezen kijken.
Toen we daar rondliepen bleek hij al een heel plan te hebben, hoe het zou 
moeten gaan. Dat is in grote lijnen ook zo uitgevoerd. 

Ik zal me Cees herinneren als iemand die nooit op de voorgrond trad maar 
die, als je hem nodig had alles voor je deed wat binnen zijn vermogen lag.

Roel de Glopper
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Najaarstreffen, een kleine impressie.
door: Luijt Postma

Door omstandigheden zou het voor mij dit keer een bliksembezoek worden. 
En dat werd het ook. Ook een kort bezoek kan leuk zijn en dat gaf de sfeer 
op het veld ook aan. Donderdagavond de noodzakelijkste dingen op de 
Guzzi gepakt, een kort verblijf vraagt nu eenmaal om minder mee te nemen 
en ook een iets sneller vervoermiddel dan het span. Gezien de afstand van 
mijn woonplaats tot de camping in Bunnik wat kort is -je wilt per slot ook nog 
een stukje rijden- had ik met Henk en Cok afgesproken om via Uithoorn naar 
Bunnik te rijden.

Via een mooie route door het Groene hart, reden wij richting Utrecht. De 
stedelijke jungle waarin wij op een gegeven moment in verzeild raakten, stak 
nogal schril af tegen het groene land waar wij kort daarvoor nog over kron-
kelijke weggetjes hadden gereden. Wij parkeerden op een gegeven moment 
onze motoren (Overvecht?) nabij een groot winkelcentrum om wat inkopen te 
doen. Tot onze vreugde stond daar ook een Spakenburger viskraam, waar 
we een visje hebben gegeten. Van zo’n barre tocht krijg je immers trek en 
tradities zijn er om in ere te worden gehouden.

Voorzien van de nodige mondvoorraad liepen wij weer terug naar de plek 
waar wij onze motoren hadden achtergelaten en constateerden dat deze 
-plus de bepakking- er nog ongeschonden stonden. Misschien is het een voor-
oordeel, maar als je uit een dorp komt maakt de stad, waar je veel opmer-
kelijke types ziet, toch wel een beetje achterdochtig.

Wij verlieten het asfalt en beton asfalt voor de laatste etappe, die voor-
namelijk door een stedelijk gebied voerde. Echter al snel zagen wij aan de 
overzijde van de snelweg A1 de camping in een oase van groen waar wij 
moesten zijn. Na ons bij de receptie te hebben gemeld, konden we doorrijden 
naar het veld dat speciaal voor onze club was aangewezen.

De mensen van de organisatie waren al aanwezig en vergasten ons op een 
heerlijk bakkie heerlijke koffie, waarna wij een plekje zochten om de tenten 
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neer te zetten. Echter 
werd eerst nog een ande-
re traditie voortgezet, 
namelijk een blikje bier 
te nuttigen alvorens de 
tenten te plaatsen en in te 
richten voor de nacht.

Allengs kwamen er 
steeds meer leden het 
veld opgereden en ook 
het vuur werd ontstoken. 
Omdat onze magen 
inmiddels begonnen te 
knorren besloten we om 
de plaatselijke Chinees 
te vragen een maaltijd te 
komen bezorgen en dat 
deed hij. 

De avond die hier op 
volgde werd op gepaste 
wijze doorgebracht met wat rond ouwehoeren en een biertje of een andere 
versnapering te nuttigen. 

De volgende dag na een prima nachtrust was het, voor wat mij betreft, de 
tent afbreken en de boel op de motor pakken. Na een ieder te hebben uit-
gezwaaid was het nog slechts een kwestie van de A1 en daarna de A27 af 
te rijden en binnen een klein uurtje weer thuis te zijn. 

Het was een kort, maar gezellig treffen.

Luijt
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Zandpadentocht 2018

Deze aankondiging hoort eigenlijk niet thuis in onze Treffenaankondigingen. 
Het is geen UDCN Treffen. Anderzijds, ik weet dat een aantal leden van ons 
deze MZ activiteit regelmatig bezoeken.

Om een informatie achterstand te voorkomen, hierbij een oproep van de 
organisatie van de MZ Zandpadentoertocht 2018..

Het gaat gebeuren!  Na vorig jaar een kleintje ZPTT volgt dit jaar weer een 
ouderwetse MZ ZPTT op 23, 24 en 25 november.

De rit zelf zal op zaterdag de 24e plaatsvinden.

Op de locatie zijn we al eerder geweest:

Radioweg 18, Harskamp.

Het is het terrein van Hendri Beumer en hij gaat ook de tocht uitzetten, deze 
is misschien tzt zelfs wel te downloaden. Tom Plug en Klaas Vlam nemen op 
zaterdag het koken voor hun rekening. De kosten zijn gelijk aan een Udcn 
weekend zo tussen de € 20,00 en € 30,00, maar het is wel zaak je op te 
geven voor de ivm met de inkoop van soep en eten. 

Bedenk wel dat dit geen route is voor straatbanden.
Opgave en info bij Iwam Wilms
mail:   iwanwilms@planet.nl

Geef svp aan of je het hele weekend komt of alleen de rit meerijdt.

N.B. Deelname aan activiteiten van de vereniging MZCH is geheel voor eigen 
risico. Deelnemende motorvoertuigen dienen tegen wettelijke aansprakelijk-
heid verzekerd te zijn. De vereniging MZCH , haar bestuur, haar hulpperso-
nen of vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan bij 
of aan deelnemers of anderen.
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UDCN Agenda 2018/2019

23,24 en 25 november ZPTT
Zandpadentoertocht. Meer info vind je in 
deze Twin.

15 en 16 December 2018 Central Classics 
Beurs in Houten
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de 
Central Classics Beurs in Houten.

8-9 en 10 februari WATJESTREFFEN
Een bewezen succes moet je niet veranderen dus komen we weer bij elkaar 
volgens het vaste recept van vuurtje stoken, toertocht en eten klaarmaken 
onder de bezielende leiding van onze topkoks Henk en Hans.

30 maart 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.

13 april SLEUTELDAG VOORJAAR
Onze  Sleuteldag is weer in Hilversum. Speciaal om wat grotere proble-
men te kunnen verhelpen zonder echt op de tijd te hoeven letten. Heb je 
onderdelen die je kwijt wilt? Neem ze mee, misschien kun je er een ander 
weer een plezier mee doen.
Zoek je onderdelen? Onze vaste onderdelen leverancier uit het hoge noor-
den is aanwezig.

3-4 en 5 mei VOORJAARSTREFFEN
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in de buurt van de Biesbosch. 
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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21-22-23 juni ZOMERTREFFEN
Het Zomertreffen is tegen de Wadden aan. Dat wordt dus lekker uitwaai-
en en een toertocht met weinig stoplichten. Honden en campers toege-
staan.

7 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onverge-
telijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.

13-14 en 15 september NAJAARSTREFFEN
Het laatste weekend is op rand van de Veluwe. Combinatie van bossen en 
het rivierenlandschap. Honden en campers toegestaan.

5 oktober SLEUTELDAG NAJAAR
Onze tweede Sleuteldag is in het zuiden van het land. 
Wellicht is er een mogelijkheid tot overnachten.

14 en 15 december Central Classics Beurs in Houten
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Central Classics Beurs in Hou-
ten.
http://www.centralclassics.nl/

Meer info over onze activiteiten? 

Wordt lid en registreer je op onze website. 

Ben je al lid? Houdt de Russian Twin in de gaten of ga naar het ledenge-
deelte van onze website.

Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club? 

Graag, neem contact op met Roel de Glopper.
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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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Motocrypto Twin nr. 113

Om jullie hersenen weer eens te laten 
werken, hier een nieuwe uitdaging, maar 
eerst de oplossing van de vorige opgave.

1.schommelarm,2.nummerplaat,3.zadel-
pijn,4.steunpunten,5.koppelingskabel,6.
oliebollen,7.dikdoenerij,8.sleutelplaat-
sen,9.derney en 10.rijlaarzen.

Gelukkig hebben we Dolf nog, die de 
moeite heeft genomen om de juiste 
antwoorden op te sturen, echter maar helaas zijn niet al zijn antwoorden 
goed.

Tussenplaat, steunrubber, olieboeren, dikdoenerig,derby en ritkaarten 
moet ik helaas afkeuren. Streng maar rechtvaardig, dat dan weer wel.

Echter niet getreurd, er ligt weer een nieuwe uitdaging voor je klaar.
Nieuwe opgave.
1. Heeft men als maaier.   ..a..aa.
2. Bedrijfstemperatuur.   wr.jv.ngsw.rmt.
3. Zitten om gietwielen.   r.g.nb.nd.n
4. Dragen dames in Groenland.  sn...wk.tt.ng.n
5. Onzin over dit Amerikaanse merk. .nd..n.nv.rh.l.n
6. Halsband, riem of tuigje.  ..tl..ts.st.m.n
7. Willem, Harrie, Klaas en Michel. m.t.rf.n.t.n
8.  Klepzittingen.   b.rkr.kk.n
9. Melk.     d. w.tt. m.t.r
10. Doen motoren en wandelaars. l.p.n 

Succes allen!
Stuur je oplossing naar;  luijt.postma@gmail.com   



38

Nummer 113, oktober 2018Ural Dnepr Club Nederland

UDCN Najaarstreffen
door: Heleen van leeuwen 

Het najaarstreffen kwam er weer aan. 
Dit jaar was de organisatie in handen 
van mijn ouders. Na alle voorbereidin-
gen was het dan zover, eindelijk kon het 
weekend beginnen, ik had er onge-
lofelijk veel zin in. Toch moest ik nog 
die vrijdag naar school en kon ik pas 
‘s avonds naar de camping toe, samen 
met opa, oma en mijn zusje. 

De camping was vlakbij het plaatsje 
Bunnik langs de snelweg. Een leuke 
camping met een speeltuin en een 
dierenweide met geiten, kippen en 
konijntjes. Toen we aankwamen was het 
kampvuur al aan en verspreid over het 
veld waren alle tentjes neergezet. Die 
avond heb 
ik gezellig bij het kampvuur gezeten 
en nog met de andere kinderen over het veld gerend in het donker met de 
zaklamp. Het was een leuke avond.

Op de volgende ochtend probeerde de zon er al snel door te breken. Het 
beloofde een mooie dag te worden. Iedereen was heerlijk aan het ontbijten, 
wij ook met een lekker gebakken ei met spek. Nadat de eerste uren van de 
ochtend verstreken waren was het tijd om te gaan beginnen met de toertocht. 
Zoals altijd deed Roel weer z’n uitleg over hoe het eraan toe gaat met de 
toertocht, en daarna kon iedereen zich klaarmaken om te gaan
vertrekken. Ik kon bij Benno in de zijspan zitten, dat vond ik wel fijn. Ik had 
ook nog een fotocamera mee om onderweg filmpjes te maken. Nadat ieder-
een zich had verzameld, reden we rustig weg. 
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We reden de weg uit, langs de stoplichten en waren nog niet eens een 
kilometer weg of Derk z’n motor viel stil. Gelukkig was Benno er en samen 
kregen ze hem weer aan de praat. Zo konden we snel weer verder. 
We reden lekker door, richting de plaats Zeist. Hier reden we een stukje 
doorheen om uit te komen in het plaatsje Bosch en Duin waar hele grote hui-
zen staan. We reden door richting de Leusder heide om daarna onze eerste 
stop te houden bij de Piramide van Austerlitz. Hier bleven we een half uur en
konden mensen de piramide gaan bekijken of een ijsje eten. Ik ging met mijn 
zusje in de zweefmolen, want er is ook een kleine speeltuin met wat attracties. 
Dat was erg leuk.

Nadat het half uur voorbij was vertrokken we weer en reden verder richting 
Driebergen. We reden door weilanden en over smalle boeren weggetjes om 
zo uit te komen op de kastelenroute. Dit is een weg waarlangs vele land-
huizen en kastelen staan. Vanuit het plaatsje Langbroek reden we naar het 
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stadje Wijk bij Duurstede waar onze tweede stop was voor de lunch. Vlak 
voordat we Wijk bij Duurstede binnenreden, kreeg er iemand pech in het 
dorpje Cothen. Gelukkig kon het met wat laswerk (bij opa in de schuur) en 
een nieuw lager ter plekke gerepareerd worden. Nadat iedereen in Wijk bij 
Duurstede had geluncht, reden we binnendoor naar Odijk, waar we ons vlees 
haalden voor de barbecue.

Niet lang daarna reden we weer de camping op. Het vuur was alweer aan-
gestoken. De mensen van de MAG (Motorrijders actiegroep) kwamen om een 
praatje te doen, om leden te werven. Daarna werden de spullen klaargezet 
om met z’n allen te gaan barbecueën.

Iedereen zat gezellig samen aan de neergezette picknicktafels. Er werd 
gekletst en verhalen verteld. Nadat iedereen zo’n beetje vol zat, werd het 
vuur weer opgestookt. 
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Even later was de gezelligheid verplaatst naar de vuurschaal. Zo was de 
avond nog lang gezellig.

Zondagochtend, kwam iedereen rustig uit bed, een stevig ontbijt en daarna 
weer aan de slag met het opruimen van de spullen en de tentjes. Gaande-
weg verliet iedereen het veld. Dus ook wij gingen. Ik moet zeggen dat het 
erg leuk was. 

Ik heb alweer zin in het volgende weekend, tot dan!

Heleen
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Een iets ander najaarstreffen dit jaar….
door: Gerrit Busweiler

Helaas, het najaarstreffen van de UDCN heb ik dit 
jaar moeten missen. We hebben sinds kort een camper-
tje, in aanbouw, en dat moet natuurlijk uitgetest wor-
den. Een hele onderneming: een bus kopen, standaard 
gebeuren er in bouwen en naar de RDW. Nou dat was 
dus niet degelijk genoeg, een bankje van meubelplaat. 
Gevraagd hoe ze het hebben wilden, thuis aan de slag 
en een dag later stond ik er weer. Na 5 minuten de 
goedkeuring als camper. BPM betaald en wachten op 
het nieuwe kenteken. Paar dagen naar Limburg, want 
je mag het land niet uit voordat je het nieuwe kenteken 
hebt. 

Toen dat binnen was, gaan 
met die bus. Via het Zwarte 
Woud in Noord-Italië terecht 
gekomen. Rijden we een 
camping op is die vol, want 
een dorp verderop was een 
Moto Guzzi treffen. 

Waren we bij Mandello del
Lario aangeland , waar de 
Guzzi fabriek staat. Nou 
is een Guzzi niet een Rus, 
maar er rijdt bij de club een 
mix van Guzzi en Dnepr 
rond en we zijn niet eenken-
nig toch? En de cilinders 
staan een beetje dwars 
toch? 
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Kortom, reden genoeg om verslag te doen dacht ik zo. Heb ik toch nog een 
beetje een treffen gevoel opgedaan op 7, 8 en 9 september! 

We mochten tenslotte toch de bus op de camping op 25 meter van het 
Como meer neerzetten. Rondom de bekende eenpersoons tentjes, veel bier 
etc. Een feest van herkenning. We zijn dus maar een paar nachten gebleven 
en hebben het hele programma doorlopen. De hele stad Mandello is dat 
weekend MOTO GUZZI. Elke etalage of dat nu de slager, de bakker of de 
groenteboer is, is voorzien van tenminste een aantal Guzzi onderdelen of 
een complete motor of brommer. In een bar waren er twee Guzzi blokken 
omgebouwd als tap! Misschien een leuke suggestie. De fabriek bezocht, het 
museum, en het mooiste is het af en aan rijden van motoren. Ik heb er nog 
nooit zoveel bij elkaar gezien. 

Oldtimers? Uitgestald op de talloze pleintjes, in het park wat voor de gele-
genheid omgebouwd was tot gratis camping. Maar ook gewoon op straat de 
nodige oldtimers, zowel de motoren als de rijders. Met Italiaanse flair scheu-
ren door de straten. We moesten een stukje fietsen van de camping naar de 
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stad en dat was een hachelijke onderneming. In de supermarkten werd geen 
alcohol verkocht, maar overal was bier en andere drank te koop, en er werd 
flink omgezet, mede vanwege de warmte. 

Op het fabrieks terrein stonden de nieuwste modellen tentoon gesteld, en kon 
je een proefritje maken. Er stonden hiervoor een stuk of dertig motoren klaar. 
Lange rij mensen er voor natuurlijk. Het mooiste is en blijft het spul op straat, 
allemaal trots op hun motor. 

Uiteraard was ik geinteresseerd in de zijspannen, nou die waren er genoeg! 
Mooie exemplaren uit heel Europa. Nederlanders met de motor ben ik niet 
tegengekomen. Maar het is dan ook wel een heel eind op de motor. Je ziet 
onderweg de nodige campers met een aanhanger of een grote garage 
achterin in camper waarmee een motor vervoerd wordt.  Zelfs een met een 
BMW op een rek achterop. Maar dan heb je het wel over een forse camper.  

Maar goed, toch een najaarstreffen voor ons, alleen een beetje anders….

Gerrit
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PISTONRALLY 2017
door: Wim van Sorgen

In 1974 kocht ik (niet met toestemming van Anke) een Ducati GT 750. Een 
koningsasser, zonder desmo dus. Daarmee hebben we zowel Noorwegen als 
Italië rondgetuft. Natuurlijk ook even naar de fabriek. Toen kon dat nog zo 
op de bonnefooi. Bij 70.000 km bij de Biggelaar van een nieuw bigendlager 
voorzien en een tandwiel. Nu staat hij op 100.000 en een beetje. Al heel 
lang zijn we lid van de Ducaticlub, in die tijd opgericht o.a. door Rob Noor-
lander, waar we in Gouderak vaak kwamen. 

Al een aantal jaar vermeld de Ducaticlub een rally voor oldtimers in Spanje. 
De pistonrally. Zij regelen de inschrijving en als je wilt de heen- en terugreis. 
De pistonrally wordt door een plaatselijke, heel aktieve, motorclub georgani-
seerd. Het zou de 30e keer worden. Eind september wordt hij gereden in de 
streek Cantabria. Dat moet je zoeken ten westen van Santander.
Nu zijn wij een beetje verliefd op dat deel van Spanje, en ook verder naar 
het westen totaan Galicië. Daar hebben we inmiddels vrienden en kennissen. 
Voor ons dus “bekend terrein”. Anke hakte de knoop door en we schreven ons 
in. Maar eerst moest de buddyseat (nog steeds origineel) worden voorzien 
van nieuwe binnenvoering en ook maar een nieuw leren dekje. Dat leek ons 
wel nuttig. Het zouden lange dagen worden. 

Nu ben ik van mening, dat als je naar een motorevenement gaat, je dat dan 
ook op de motor doet. Je hebt dan ook vanaf de 1e meter motorplezier.
Maar ….........Santander is 1500 km en dan op een “oude” Duc. Ik zou het 
zomaar doen. Alleen; als hij onderweg “stuk” gaat, dan gaat de rally voor 
ons ook niet door.! Dus maar het voorstel van de Ducati-club gevolgd: Op de 
vrachtauto. 2 weken van tevoren hebben we de Duc afgeleverd in Amstel-
veen, en samen met nog zo'n 30 oldtimers vakkundig in de vrachtauto getild. 
De motoren worden op stalen roosters vastgesjord. De bagage en de motor-
kleding gaat op de motor en/of op het rooster. Op de vier hoeken van die 
roosters komen 4 staanders en daarbovenop past dan nog een motor. Er 
waren ook gasten die met een aanhanger de hele afstand aflegden.
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Wij kozen ervoor te vliegen 
naar Bilbao en naar Santander 
per bus. Toen we zaterdag, 
een dag voor de rally, bij het 
hotel aankwamen, keken we 
eerst in de parkeergarage. Die 
stond al bijna helemaal vol met 
oldtimers. Vlug onze duc uit zijn 
benarde positie bevrijd en een 
mooi plekje gegeven. De bokken 
worden door ons weer opgesta-
peld, zodat ze over een week 
weer gebruikt kunnen worden 
voor de terugreis. Maar daar 
denken we nog maar niet aan.

Het aantal deelnemers is in de 
afgelopen jaren sterk gegroeid 
tot 350 a 400 motoren. Bij de 
inschrijving kregen we al een tas 
vol spullen: de trofee, T-shirts, 
consumptiebonnen en routes 
voor 7 dagen. Méér dan 50 
nederlanders, 15 belgen, héééél 
veel engelsen, en in het weekend ook veel spanjaarden natuurlijk. De engel-
sen kwamen per boot naar Santander. Nortons, BSA, Triumph, Vincent, ACE, 
Coventry Eagles en ga zo maar door. Met jaartallen tussen 1926 en 1940.

Zondagmorgen op tijd de koffers in de lobby verzamelen. Dat werd door 
MC Piston per busje vervoerd naar het volgende hotel in Potes. Potes ligt 
tegen de Picos aan. De kortste route is 110 km. Onze route op papier was 
220 km. Het is een rally zonder puntentelling of tijdschema. Je bent helemaal 
vrij, al doe je maar een deel, is ook goed. Overal waar nodig staan ook 
duidelijke pijlen, je kan gewoon niet fout rijden.  Er is wèl pechhulp.
De eerste dag was wel een beetje wennen. Sinds lange tijd weer eens solo 
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en met z'n tweeëen. En er is geen 100 meter rechte weg. Daar zorgen ze 
wel voor. En koeien lopen ook op de weg, want je komt over echt plaatselijke 
weggetjes. Maar het asfalt is prima, behalve als die koe gescheten heeft op 
een nat stuk weg.

Vanuit Santander volgden we de oude kustweg naar het westen richting San 
Vicente de la Barquera. Wij reden bij een stel belgen. Een vrouwtje daarvan 
reed op een BMW R26. Dus zo'n 250cc moet je niet opjagen. Regelmatig 
werd gestopt op een mooie plek met uitzicht op de Atlantische Oceaan.
Na de stop in San Vicente ging het landinwaarts en werd de omgeving ruiger 
en bochtiger. De tweede stop was in Quintanilla, waar we bonensoep en 
broodjes geserveerd kregen op een heel gezellig dorpspleintje. En het was 
tegen de 30 graden. Heerlijk. Een oud baasje van het dorp zat in zijn rolstoel 
met zijn bord eten voor zijn huis dit oldtimergebeuren te aanschouwen. Na 
Potes ging het nog even 20 km door tot aan Fuente Dé. Daar is alleen een 
kabelbaan naar boven. Terug in Potes werden we in 3 kleinere hotels onder-
gebracht. De motoren stonden op een afluitbaar terrein van het hotel. Daar 
werd meteen al door sommigen driftig gesleuteld. Vooral de motoren zonder 
achtervering hadden het te verduren. De Velocette van een hollander zat 
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ook het een en ander los. Maar allen hadden die 200 km heel afgelegd. 
S'avonds op zijn Spaans gegeten. Alle maaltijden etc zitten in de prijs inbe-
grepen.

Vanuit Potes zouden we maandag en dinsdag routes rijden van 184 en 230 
km rondom de Picos. Maandag weer een fantastische dag met allemaal 
Nortons, Vincents en Bultaco's door kloven en langs overhellende rotsen. Ik liet 
die engelsen altijd maar gaan, want die kenden na zoveel jaren deelname 
het parcours al wel. En wij genoten dan weer van dit natuurwonder ondertus-
sen luisterend naar het gebrom van de Duc. Op Youtube staan wel filmpjes. 
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Onderweg was een stop bij een parador, waar we de lunch kregen. Zo'n 
300 motorrijders in één keer aan tafel en na een uur had iedereen gegeten. 
Het was een 4 gangenmenu, zoals je in een parador mag verwachten. Géén 
warme prak of zo.

Dinsdag was het rondje rond de Picos. Met als hoogtepunt een 14 km lange, 
maar vooral smalle weg naar Cain. Een dorpje verloren bijna middenin het 
gebergte. De weg houdt daar op, maar door zijn ligging zijn er wel 6 cafe-
taria's. Potes is een toeristenstadje. Heel oud, gebouwd op de stenen onder-
grond, zodat de smalle straatjes grillig verlopen en de aan elkaar geplakte, 
van rotsblokken gemetselde, huizen helemaal niet netjes tegen elkaar aan 
staan. Maar in de cafeetjes kun je lekker tapas eten en wijn proeven en nog 
meer eten.

Woensdag was weer de terugrit naar het hotel in Santander, ook weer met 
een omweg van 227 km. Pas een paar km voor Santander kwamen we weer 
in de bewoonde wereld. Ook nu was onze bagage al in het hotel afgeleverd. 
We werden verzocht alle motoren voor het hotel in 2 rijen op straat te zetten.
Zodat de bewoners zich ook zouden kunnen vergapen aan al dat moois. Om 
negen uur s'avonds konden de motoren weer in de parkeerkelder geplaatst 
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worden. Er was ook een aparte ruimte voor sleutelmogelijkheden, met méér 
licht en zo. Daar werd druk gebruik van gemaakt. En alweer lekker gege-
ten in het hotel. Daarna nog even over de boulevard natuurlijk. Het was tot 
22.00 gewoon nog t-shirten weer.

Donderdag kon je kiezen: een normale route van 225 km en een korte route 
van 150 km. We vonden 150 km prima. Nu konden we op de stopplaatsen 
wat langer rondkijken naar de komende en gaande rijders. En onderweg wat 
extra stoppen voor een foto of gewoon genieten van het uitzicht.

s'Avonds komt een pechmotor op de aanhanger. Een oude Triumph. Deze 
hadden de engelsen als reservemotor meegenomen. Dat deden er méér. De 
Belgen hadden ook een extra motor mee. Nu was deze reservemotor aan 
een Nederlander uitgeleend. Onderweg kreeg hij een lekke band. We zagen 
het canvas zitten. Die zat er dus al jaren op, en was ook nog eens verdroogd. 
Dus een scheur van 20 cm. 
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Iets dergelijks overkwam ook een Engelse Harleyrijder met origineel zijspan. 
Ook een lekke band. Geen nood zei hij, ik heb een reservewiel achterop. 
Héél laat op de avond kwam hij pas aan. 

Wat bleek: het reservewiel had hij nog nooit nodig gehad, en dus bleek die 
reserveband ook verdroogd. En dan kom je niet ver. Maar de organisatie 
wist diezelfde dag nog ergens een band te regelen. Mooi hè ?

En dan in de avond Gala avond met fiesta en queimada en troffee uitreiking. 
Zoals voor de verste, de oudste rijder. En dat was een engelsman van 90 jaar 
op een evenoude motor! Queimada is een sterk drankje. In een grote kom 
van 1 meter doorsnee! wordt gewone sterke drank verwarmd. Daar gaat van 
alles in. Sinasappel en citroenschillen, kruiden. Hierdoor loopt het alcoholper-
centage op tot wel 70 procent. Je ruikt gewoon spiritus!

Hoe de rest verliep lees je in deel 2 van PistonRally..

    Wim
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De Russische keuken
Русская кухня

Russkaya kukhnya (De Russische keuken)
Onze huiskok Boris gaat met zijn tijd mee en 
volgt zijn Russische collega`s. Rusland gaat op 
nationale toer: rat op het menu.

Oude gerechten komen terug op het menu van 
hippe restaurants. Iets tussen kip, varken en 
konijn: een rivierrat, ook bekend als nutria. 
‘Nu kunt u niet meer terug.’ Chefkok Tachir 
Cholikberdijev zet het nieuwste gerecht uit de Moskouse restaurantrevolutie 
op tafel. Het is een burger van rattenvlees.

De gebakken rat ligt onder een paar blaadjes sla. Saus zit er nauwelijks 
op. ‘Dan proef je het vlees beter’, verklaart Cholikberdijev, kok met hipster-
baard. ‘Het is heel gezond. Er zitten allemaal belangrijke vetten in, omega-3. 
Eigenlijk net een vis.’

Maar het is moeilijk om aan vis te denken als je weet dat er rat op je bord 
ligt. Een rivierrat om precies te zijn. Het knaagdier heeft oranje tanden, witte 
snorharen en weegt gemiddeld een kilo of zes. Een flinke, harige rivierrat uit 
het zuiden van Rusland, beter bekend als nutria.
Hij staat voor 550 roebel (8 euro) op de kaart van Krasnodar Bistro, een 
net geopend restaurant in het centrum van Moskou. Rivierrat is er ook ver-
krijgbaar als hotdog, in gefrituurde deegrolletjes en in een vachtje van kool. 
Gewoon vragen om wat runderwangetjes uit Stavropol kan ook. Zolang het 
maar uit Rusland komt.

Krasnodar Bistro, genoemd naar de zuidelijke provinciestad, doet mee aan 
een revolutie in de Moskouse horeca. Restauranthouders ruilen hun menu’s met 
de Europese keuken in voor vergeten en nieuwe gerechten uit eigen land. De 
hipste eetplekken van de hoofdstad dragen plots namen van provinciesteden.
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Aanjager van de revolutie is het Russische embargo op Europees vlees, 
groente en fruit. Het voedselverbod wordt naar verwachting pas opgeheven 
als de Europese Unie eigen sancties rond de annexatie van de Krim opheft. In 
december besluiten de Europeanen over verlenging.

Wat er ook wordt besloten, het is de vraag of de Moskouse middenklasse 
nog wel Europees eten wil in haar restaurants. Restauranthouders als Tachir 
Cholikberdijev hebben de Moskouse keuken in de afgelopen twee jaar 
onherkenbaar veranderd.

‘Bij het begin van het embargo vroeg iedereen in Moskou zich af: waar moe-
ten we ons eten nu vandaan halen’, zegt Cholikberdijev. Hij besloot het vlees 
uit zijn eigen regio Krasnodar te introduceren in de hoofdstad, waar het geld 
blijft stromen ondanks de economische crisis in de rest van het land. Eerst in 
een eigen vleesrestaurant, nu in zijn bistro om de hoek van het Kremlin.
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‘Bijna niemand hier kent nutria’, zegt Cholikberdijev enigszins verontwaar-
digd. ‘Terwijl het Russisch eten is. Bij ons op de markt in Krasnodar liggen de 
nutria’s gewoon naast de konijnen.’

Hij begrijpt niet waarom sommige Moskovieten wat zenuwachtig zijn over het 
vlees van de rivierrat. ‘Het zijn heel schone beestjes. Ze wassen al hun eten in 
het water.’ Hij vertelt dat bronchitispatiënten in Krasnodar vaak nutria voor-
geschreven krijgen.

En de smaak van rivierrat is zo gek nog niet. Wie zich niet laat afleiden door 
het troebele vocht dat uit het vlees drupt, proeft een smaak die inzit tussen 
kip, varken en konijn. Cholikberdijev: ‘Veel mensen vergelijken nutria met 
konijn. Maar konijn is droog, nutria is lekker sappig.’

Een paar straten verderop wordt gewerkt aan de herintroductie van een 
ander traditioneel Russisch gerecht: kapoen, oftewel gecastreerde haan. ‘Een 
boer op de Krim is er net mee begonnen, hij stuurt ons binnenkort zijn eerste 
hanen’, zegt Boris Akimov, eigenaar van restaurant LavkaLavka. ‘Het is inte-
ressant nieuw Russisch voedsel. Of nou ja nieuw, het komt uit de 19de eeuw.’
Akimov en zijn collega Dmitri Akisjkin zijn revolutionairen met hipsterbaarden 
van het eerste uur. Hun keten staat bekend als het schoolvoorbeeld van de 
herleefde Russische keuken. Alle producten komen van tweehonderd Russische 
boeren en zijn ook te koop in winkeltjes bij hun restaurants.

Achter elk gerecht staat precies welke boer er verantwoordelijk voor is. Het 
rendier in wildebessensaus komt van Andrej Kosjelev, de eendenpoot komt 
van Roman Golomovzji en Vladimir Potapov levert de Kamtsjatka-inktvis met 
appeljam en gesmolten kaas.

Ook de drank komt uit eigen land. De wijnen uit de Krim. De speciaalbiertjes 
uit Jekaterinenburg en Sint-Petersburg. En de wodka? ‘Tja, die hebben we 
nog niet’, zegt Akimov. ‘We willen alleen wodka die gemaakt werd zoals 
tijdens de tsarentijd. Daar beginnen mensen nu pas mee.’
Akimov hoopt dat de voedselsancties nog even blijven, al is hij in principe 
voor concurrentie met de Europese markt. ‘Onze boeren profiteren natuurlijk 
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van het embargo. Velen zijn vanwege de sancties de landbouw ingegaan. Zij 
hebben nog wat tijd nodig om zich te ontwikkelen.’

Om te laten zien dat sommige Russische boeren al op kunnen tegen Europea-
nen, laat Boris Akimov een plank op tafel zetten met jonge en blauwe kazen. 
Ze komen van Loebov Gorbatsjova, die Moskou verruilde voor het platteland 
van Smolenskaja Oblast, 300 kilometer verderop. De smaak is onvergelijk-
baar met de rubberachtige kazen van voor het embargo. ‘Maar ze kan nog 
niet zoveel leveren. Ze heeft nog maar zes of zeven koeien.’

Akimov is onlangs begonnen om ook minder rijke mensen aan te spreken met 
betaalbaar, biologisch eten uit eigen keuken. In een buitenwijk van Moskou 
bindt hij de strijd aan met McDonald’s, Burger King en KFC. Zijn antwoord op 
BigMacs, Whoppers en hot wings: ganzenburgers, stierenburgers en rendie-
renburgers.

Drink er een ijskoude wodka bij.

   Yesh’te vkusno



56

Nummer 113, oktober 2018Ural Dnepr Club Nederland
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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 2017




