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Van de voorzitter
‘Pik in, het is winter’ is een oude uitdrukking. Wat het een met het ander
te maken heeft is mij een raadsel.
Naar verluidt komt het uit de tijd dat
men als arme sloeber alle kansen
aan moest grijpen om het hoofd
boven water te houden, vooral in
zware tijden als de winter. Dan was
het, min of meer, geoorloofd om de
normen en waarden tijdelijk enigszins te laten varen, wanneer zich een
goede kans voordeed.
De winter is ook één van de redenen
waarom ik ooit zijspan ben gaan
rijden. Avontuurlijker dan in een auto zitten en minder gevaarlijk dan op twee
wielen rondrijden. Al was het met een beetje sneeuw makkelijker om met mijn
oude span op twee wielen te rijden, dan op een droge weg, al kan ik me dat
gewoon ingebeeld hebben. De kids die om de beurt een rondje mee mochten
wanneer ik rondjes draaide op het verder lege marktplein vonden het in elk
geval prachtig.
Tegenwoordig is ook dat een stuk minder. Door de klimaatverandering zijn de
winters warmer geworden. Al wil dat niet zeggen dat er geen sneeuw meer
kan vallen. Het weer verwarren met het klimaat is een veel gemaakte fout.
Maar veel sneeuw valt er niet meer.
Ik heb goede herinneringen aan UDCN treffens in de sneeuw. Mijn eerste en
tot nu enige Wintertreffen in Ster in 2001, bijvoorbeeld. Toen viel er ’s nachts
nog een centimeter of 10 aan sneeuw bij wat er al lag. Viel Johan van zijn
stoel na het nuttigen van een halve Olifant. Was hij rechtdoor gereden waar
de weg links ging en door een paaltje gestopt voor hij de hele heuvel af
ging.
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Was ik, vanwege het richtingsgevoel van een plas modder en ondanks een
stafkaart op de tanktas, 7 uur onderweg geweest en ongemerkt op weg naar
Duitsland geweest in plaats van België. Terug deed ik er maar 4 over...
Ook op de Watjestreffens hebben we een paar keer geluk gehad. Zoals een
jaar of twee, drie geleden, dat er twee dagen sneeuw lag, precies in het juiste weekend. En ik toch op twee wielen was gekomen. Alleen het vertrek bleek
problematisch. Eén keer omgevallen en hulp moeten vragen om de motor met
bagage weer overeind te krijgen. Daarom reed ik het laatste stukje met de
jiffy uit, zodat die mij op kon vangen als het weer dreigde te gebeuren. Dit
zeer tot ongenoegen van Luijt, die achter mij reed en maar bleef toeteren en
roepen dat mijn jiffy nog uit stond. Gelukkig was de gewone weg in zicht en
kon ik zonder risico verder rijden.
Want al ligt er sneeuw, meer dan een paar dagen is het niet meer, over het
algemeen, bovendien wordt er volop gestrooid en zijn de wegen al snel weer
volop begaanbaar. Wat het jaar deze keer gaat brengen? Op het moment
dat ik dit schrijf, gaat de temperatuur naar het vriespunt en wordt er hier
en daar wat lichte sneeuw verwacht. Niet echt meer noodzakelijk om op
drie wielen te rijden. Maar gelukkig is dat de rest van het jaar ook gewoon
geweldig!

Frans
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Van de redactie
De laatste van het jaar. In Nederland zal hij, denk ik, nog net in 2018 op de
deurmat landen. voor de buitenlandse leden vrees ik dat het volgend jaar
gaat worden. Het klinkt altijd ver weg, volgend jaar, maar ieder jaar weer
bedenk ik me dat het jaar weer voorbij gevlogen is. Dit jaar heb ik eigenlijk
wat te weinig tijd kunnen besteden aan het motorrijden. het blijft een kwestie
van prioriteiten, maar dit kan beter vind ik zelf. Voor de winterperiode liggen er wel een paar klusjes op me te wachten, maar niet spectaculair veel.
Hopelijk wordt het mooi rijweer en kan ik me geregeld even buiten verpozen
met een van de spannen.
Afgelopen weekeinde stonden we op de Central Classic beurs te Houten, een
goed bezochtte beurs waar we, eigenlijk sinds het begin, met de club een
plaatsje hebben weten te bemachtigen. Blijft een leuk weekeinde maar als
ik een beetje rondkijk begin ik me wel wat zorgen te maken. De hoeveelheid
motoren neemt af, steeds meer brommertjes en onderdelen daarvoor en wat
er voor motoren te vinden is vind ik over het algemeen pittig geprijsd. Het
blijft een leuke beurs hoor, maar het publiek veranderd een beetje. Ik ben
benieuwd hoe het zich blijft ontwikkelen, voorlopig blijven we er bij.
In deze Twin vind je flink wat stukjes die niet direct gerelateerd zijn aan onze
Oostblokmotoren, maar het zijn wel degelijk stukjes die een mooi motorgevoel met zich meedragen. Die horen hier zeker thuis.
Alle kopijschrijvers, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie bijdragen en hou
het vooral vol. Van de MAG hebben we toestemming gekregen om een
aantal van hun columns te gebruiken in de Twin. Vaak veelal gericht op solorijden maar aangezien de meesten van ons dat er ook geregeld bij doen een
welkome aanvulling.
Ook vind je in deze Twin een aantal losse foto’s. Die foto’s zijn van een van
onze leden, Stefano Grassi. Hij heeft voor een studieopdracht een aantal
foto’s gemaakt van leden van onze club die een stukje van hun interesse en
verhaal vertellen.
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Een aantal ervan vind je verspreid door deze Twin. Mocht je een kopie willen
van een foto of een betere versie neem dan even contact met ons op. Stefano, bedankt.
Helaas in deze Twin een minder prettige mededeling. Jacques van Noyen, bij
velen bekend als Junior, is er helaas niet meer bij. Ik heb veel prettige herinneringen aan hem, waarvan de winterweekeinden in de Ardennen met stip
erg hoog scoren in mijn persoonlijke favoriete weekeindes met de motoren.

Deze specifieke foto verhaalt van een onfortuinlijke actie op een iets te slecht
pad op de Hoge Venen in 2004 waar mijn eigen motor sneuvelde, Ruud voor
veredelde stoomtrein speelde en hij daarna voor straf ook nog naar huis
mocht op de Ural. Ondertussen kon Olga achterop de aanhanger met mij in
de warme auto naar huis J
Allemaal veel plezier met het lezen van deze Twin, prettige dagen en tot in
2019.

			De redactie
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Jong geleerd…..

door: Linda Korpershoek
Hoi, ik ben Linda Korpershoek. Ik ben een stoere meid die niet van poppen
houd. Ik ben een kei in motor rijden dus als je wil racen moet je bij mij zijn.
Maar wel met mini bike, hé! Je vraagt je zeker af hoe ik zo goed ben geworden he? Dat vertel ik je met dit verhaal. Lees maar door dan als je wil.
Sinds vorig jaar rij ik al op mini bike’s sinds dit jaar rij ik op mijn eigen mini
bike. Ik rij bij allemaal soorten organisaties en het vaakst rij ik bij race-kids.
Ik vind het suuuuper leuk om te rijen!!!!!!!!!!!!!!!
Ik ga al met mijn knie over de grond, en ik heb me eigen super cool pak
gekregen. Met ski ondergoed van race kids. En voor mijn rug een rugbescherming. Ik ga heel snel op het rechte end. Vol gas ga ik iedereen voorbij.
Ik ben gaan racen omdat ik een x met een treffen op een mini bike zonder
motor mocht. Ik mocht van een klein heuveltje af gaan. Dat vond ik zo leuk en
toen zei mijn vader dat hij ook eentje had. Maar het was niet de goeie.
Uiteindelijk toch nog de goeie gevonden, YES! Ik was blij, maar hij moest nog
afgesteld worden. Maar toen ik kon rijen, had ik mijn pols gebroken (met
schommelen). Helaas pindakaas. En ik ging net naar Assen! Maar papa zei
dan de volgende x maar weer hé. Na een maand niet geracet te hebben,
was ik een beetje wankelig maar ik kwam er al snel boven op.
Ik ben 1 van de weinige meisjes die motor rijden. Maar ik heb het wel naar
mijn zin. En ik wil laten zien dat meisjes het ook kunnen. Dat racen kunnen wij
toch ook? Niks poppen motoren!
En ik ga volgend jaar heel graag naar Assen. Nou dat was mijn verhaal.
Doei!
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Nieuwe Ural met Trans-Siberisch thema.
Ieder jaar brengt de Ural-fabriek voor de Europese markt een model in
gelimiteerde oplage uit. In 2007 was het de ‘Pustinja’, Russisch voor woestijn,
er was de geheel zwarte Vorona, raaf, en de Rode Oktober, ter gelegenheid
van de 70e verjaardag van de installatie van de fabriek in Irbit of de Ural
‘Zonsondergang’, zwart met oranje details.
Dit jaar is het de ТРАНССИБ, want het thema is de Trans-Siberische
spoorlijn, omdat het rijden als passagier in een Ural zijspan hetzelfde comfort geeft als het rijden in de Trans-Siberië Expres: “Op een goed onderhouden weg, met een oplettende bestuurder zullen het sonore pulseren van de
boxermotor, het kalme optrekken en afremmen van de zijspancombinatie en
het goed geveerde chassis van de Ural bijdragen aan een rustig slapende
passagier in het zijspan.”
Het model voor dit jaar beschikt over, onder meer, 18 inch wielen, Heidenau
K28 banden en een Marzocchi telescopische voorvork. De kleur is het groen
van de wagons van de trein, met eenzelfde gele streep, maar dan wat feller
van tint. Het binnenwerk van het span is afgewerkt in rustige bruine tinten,
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eenzelfde soort bruin als het
interieur van een Trans-Siberische wagon. Daarbij is de
zitting ergonomisch gevormd,
krijg je er een hoofdsteun bij en
kun je het dekje van het span
als in een kajak om je heen sluiten door een afritsbaar deel.
Daar moet de passagier dan
natuurlijk niet de fysiek van uw
voorzitter of andere leden van
onze club voor hebben... Een
windscherm voor de passagier
is ook voorzien.
Mocht het heel koud worden, dan kun je uit je kofferbak de zijspanmof
halen, een speciaal op het span gemaakte mof voor warme voeten, met bont
gevoerd, al wordt er niet vermeld wat voor bont, gemaakt door een Tiroler
fabrikant, gespecialiseerd in op maat gemaakte apparatuur voor Oostenrijkse alpinisten.
Om het helemaal af
te maken is er een stel
verwarmde handschoenen
beschikbaar, op batterijen, in de maten XS tot
XXL. En alsof dat nog niet
genoeg is, krijg je er ook
nog een bagagerek bij
voor achterop. Dat betekent helaas wel, dat het
reservewiel is gesneuveld.
Rekken zoals wij die kennen om over een wiel te monteren zijn er kennelijk
niet meer bij.
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Kleine dingetjes kun je kwijt in de twee handige koffers aan de voorkant van
het span. En omdat reizen met een Ural zijspan net zo’n gezellige ervaring is
als reizen met de trein, krijg je er ook een samovar bij, waarin je het theewater warm kunt houden voor een gezellig drankje onderweg, in de vorm van
een jerrycan die je kunt openklappen.
Al doet die vorm toch erg veel denken aan een fles wodka... Maar ieder zijn
meug! Mij is uit het beeld niet helemaal duidelijk wat er in de andere helft
van de jerrycan gaat. Of misschien gaat daar het theewater wel in en is de
fles inderdaad wodka, maar van het merk ‘Samovar’.
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Mocht je er eentje willen bestellen: wacht niet te lang, er worden er zo maar
20 gemaakt!
http://www.ural.cc/index.php?en_transsib-le-2018

Frans de Wit.
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Najaarstreffen
door: Eefje Maier

Mama had mij al verteld dat we met de motor op een korte vakantie gingen.
Toen ik die middag uit school kwam, stonden daar niet alleen papa en mama,
maar ook opa en oma op mij te wachten, wat een feest!
De Dnepr zijspan van opa en de Pan European zijspan van papa stonden
bij school geparkeerd en we hadden een hoop bekijks. We vertrokken via
een mooie route naar Bunnik. Al na een half uurtje waren we op camping
De Boomgaard, waar het najaarstreffen plaats vond. Papa ging ons vouwwagentje op zetten en opa en oma hun tent. Er stond veel wind, de tent van
opa en oma waaide bijna weg! De vouwwagen trok een hoop bekijks. Papa
en mama zijn er ook echt blij mee en ik ook! Terwijl papa nog bezig was
met de vouwwagen ging ik met mama naar het speeltuintje en de dierenweide. Toen ik daar was, zag ik een hoop zijspannen en solo motoren langs
rijden, waaronder mijn vriendje Luuk. We gingen gelijk samen spelen en bij
het kampvuur kijken. Na het eten waren Heleen en Marieke ook gekomen en
gingen we samen gek doen en marshmallows roosteren boven het kampvuur.
Toen het al lang donker was ging ik naar bed. Papa, mama en de rest bleven
bij het kampvuur zitten. Laat in de avond begon het te regenen en gingen
veel mensen slapen.
De volgende dag was ik op tijd wakker. We aten gebakken eieren en daarna vertrokken we voor de toertocht. Ik zat gezellig naast mama. We reden
over mooie wegen en door prachtige landschappen.
De motor voor ons, van "Buurman" maakte een hoop herrie... en dat terwijl ik
een beetje aan het indommelen was. Na een tijdje maakte mama mij wakker.
We waren bij de eerste stop, de piramide van Austerlitz. Dat was super leuk!
Ik ging in de draaimolen en naar de speeltuin. We moesten veel te snel weer
verder. We reden door mooie plaatsjes en dorpjes, langs huizen en boerderijen. We zagen koeien, schapen en molens. Vlak voor onze tweede stop
reden we zelfs onder een molen door!
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We reden door de kleine straatjes van Wijk Bij Duurstede en parkeerden de
motoren uiteindelijk in een mooi laantje, tussen de bomen.
In Wijk Bij Duurstede ging iedereen wat eten en wandelen door de stad. Wij
aten frietjes en ik kreeg natuurlijk een heerlijk ijsje uit de plaatselijke ijssalon.
Toen (bijna) iedereen terug was bij de motoren, bleek dat we nog niet weg
konden. Want "Handje" had pech!
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Hij stond nog met zijn motor in Cohten. Er werd flink aan zijn motor gesleuteld
en er werden zelfs nieuwe onderdelen gehaald. Wij maar wachten in het
laantje; in het parkje ernaast kon ik nog wat schommelen. Na een tijdje konden we gelukkig weer vertrekken en sloot Handje zich weer bij ons aan.
Door het oponthoud werd de tocht wat ingekort. We maakten nog een laatste stop bij de supermarkt in Odijk, om vlees en vis te kopen voor de BBQ.
Daarna reden we door naar de camping in Bunnik. Op de camping was het
kampvuur al weer aangestoken en nam iedereen een drankje om even bij te
komen.
Toen kwamen er twee mannen van de MAG (Motorrijders Actie Groep,) een
ongebonden en onafhankelijke vereniging, die opkomt voor het algemene
belang van de motorrijder, om te vertellen wat er wel en niet mag met de
motor. De MAG wil de stem laten horen van een maatschappelijke stroming,
motorrijden in het algemeen bevorderen en keuzevrijheid waarborgen door
goede wet- en regelgeving te bevorderen en onnodige wet- en regelgeving
tegen te gaan. Terwijl de mannen druk aan het vertellen waren, deelde ik
bananen snoepjes uit.
De BBQ was goed geregeld, er waren heerlijke salades en stokbrood. Iedereen zorgde zelf voor zijn vlees/vis. Ik smulde van een worstje en stokbrood.
Na de BBQ en de afwas gingen we gezellig om het vuur zitten. Lekker warm!
Toen iedereen nog om het kampvuur zat en ik al in de tent lag, werd ik gillend wakker. Ik had gedroomd dat er een krokodil in de tent was! Mama was
naar mij toe gekomen en vertelde dat er geen krokodillen in het zwemwatertje zwommen. Gelukkig maar! Maar in de nacht ben ik toch aangevallen, niet
door een krokodil, maar door de muggen. Hier hadden veel meer mensen
last van. We kampeerden dan ook tussen de slootjes en naast het zwemwatertje. Ik werd dus wakker als een stippenmonstertje!
In de ochtend brak iedereen zijn tentje af en was het al weer zwaai zwaai.
Dag allemaal, tot de volgende keer, maar weer!

Eefje Maier
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Het mannetje in mijn Gitaar
Dit is een verhaal over uw voorzitter, die wij hebben gezien vanaf een hele
andere kant. Zondag 2 december zijn Eef en ik naar en prachtige voorstelling in Beverwijk geweest. Het was een podium in een gezellig bruin café
genaamd "Camille".
De voorstelling ging over het leven van Cornelis Vreeswijk.
Ik weet niet of U de lezer van dit blad Cornelis Vreeswijk kent?
Cornelis Vreeswijk werd 8 augustus 1937 geboren in IJmuiden en is overleden in Stockholm in november 1987. In 1949 emigreert het gezin naar Zweden. Na de middelbare school gaat Vreeswijk een tijdje varen en daarna
gaat hij naar de sociale academie. Tijdens die periode volgt Vreeswijk ook
toneellessen en begint met het schrijven van liedjes voor kennissen en familie
leden.
Als hij in aanraking komt met een platen producer, is deze man zo enthousiast
over het markante stem geluid van Vreeswijk, dat hij hem voorstelt een plaat
te maken.
In Zweden wordt de zanger zeer populair.
Dan in 1972 besluit Vreeswijk een Nederlandse LP op te gaan nemen met
o.a. de volgende nummers:" De nozem en de non"; "Veronica"en "Misschien
wordt het morgen beter". De plaat slaat geweldig aan!
In Zweden blijft de zanger zeer populair maar in Nederland blijft het succes
eigenlijk bij deze ene LP. Verslaafd aan drank en drugs overlijdt Cornelis
Vreeswijk op 50 jarige leeftijd.
Eef en ik dachten dat alleen de liederen van Cornelis Vreeswijk werden
gezongen maar niets is minder waar....
Frans(uw voorzitter) en zijn twee kompanen; Friedrich Hlawitsch en Fred
Kienhuis; "de Cornelissen" spelen leven en werken van Cornelis Vreeswijk.

16

Frans vertelde tussen de liederen over het leven van Vreeswijk op zo'n manier
dat je Cornelis bijna voor je zag. Prachtig!
In de liederen hoorde je de stem van Cornelis Vreeswijk doorklinken.
Na het gedeelte over Vreeswijk werden er na de pauze door het ensemble
nog enkele liederen gespeeld en gezongen.
Eef en ik hebben genoten .
Frans bedankt voor de mooie voorstelling!
"Het mannetje in mijn gitaar"

Marion Bilars
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WATJES TREFFEN

8-9 en 10 februari 2019
We beginnen ons jaar met het Watjestreffen.
Helaas is het de laatste keer dat we op de Woensberg terecht kunnen. De
Paasheuvelgroep stopt met de verhuur van groepsaccomodaties in Huizen.
Wie weet er nog een betaalbare locatie voor ongeveer 50 man met beperkte voorzieningen maar een royale keuken en plek voor ongeveer 30 zijspannen.
Voor de nieuwelingen onder ons. We slapen in onverwarmde blokhutjes. Dat
is kouder dan een tent. Gelukkig hebben we de beschikking over een kantine
met verwarming. ’s Avonds kan iedereen zich natuurlijk warmen bij een kampvuur. Helaas zijn de grote vreugdevuren van weleer verleden tijd.
Ook hier moeten we het doen met een vuurton. Gelukkig weet iedereen hoeveel daar in kan.
Het weekend is All Inclusive. Alleen voor drank en lekkere dingen moet je
zelf zorgen. Ook dit jaar verwachten we weer een weekendprijs tussen de €
40,00 en € 50,00.
Het is NOODZAKELIJK je van te voren aan te melden, de afrekening gaat
op basis van het aantal mensen.
Programma
Vrijdag
Aankomst
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Vanaf 13.00 uur zijn de eersten welkom.
Boodschappen kun je in Huizen doen. Benno zorgt
weer voor zijn onvolprezen soepen. ’s Avonds
gezellig bijkletsen.

Zaterdag
11.00 uur
		
		
		
		
Zondag
		
		
Aanmelden bij:

Toertocht onder de deskundige leiding van Gerrit en Luit.
Let op geen tankstop tijdens de route.
Zorg voor een volle tank.
’s Avonds samen het warm eten verzorgen onder directie
van onze topkoks Hans en Henk.
Na nog een nacht in een echte blokhut en een ontbijt kan
iedereen naar huis.
Roel de Glopper

mail: evenementen@udcn.nl

GEEN telefonische aanmelding...
Ook als je alleen de toertocht komt rijden graag aanmelden voor de toertocht.
Bij calamiteiten (Roel)

06-24738841

Adres:
Camping “de Woensberg”
Woensbergweg 5,
1272 JP Huizen,
035-5382481
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Terug van weggeweest!
Marion Bilars presenteert:
De tien van de TWIN
Ditmaal met:
Naam: 		
Wim van Sorge
Leeftijd:
69
Gezinssamenstelling: Anke en 2 zonen
Beroep:
met pensioen, maar niet zonder werk.
Motorpark:
MT11, Duc GT 750, BMW R75 met EMLsportbak, BMW
		
R75/6 met Dneprbak, en een solex.
Lid UDCN sinds: 2014
1. Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
We reden Jawa met Velorex. Door aanhoudende “druk” van de medemens
besloten om deze toch maar na 10 jaar plezier weg te doen. Er moest wel
weer een simpel zijspan voor terugkomen, maar dan een 4-takt. Al zoekende
vonden we de MT11 voor weinig. Dat was in 2005.
2. Wat is je beste herinnering aan je span?
De Dnepr bedoel je? Het is één héle grote herinnering. Maar de zandpadenrit springt er wel uit.
3.En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Heb ik eigenlijk niet. Ik geniet alleen maar.
4.Heb je een leuke anekdote over de club?
Heb ik niet.
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5. Heb je nog andere hobby’s?
Druk zat. Deltavliegen, paar keer in de week sporten, soms in het weekend.
Onderhoud aan het motorpark is ook een hobby geworden.
Maar kilometers maken is ook een hobby.
6. Wat was je beste treffen ooit?
Het Batavierentreffen, lang geleden (1980 e.v.). Goede rock en roll muziek
en veel bier. Wij noemden het Vatenbierentreffen.
7. Welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Die van Rob. En niet omdat.........
8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Op het najaarstreffen had de MAG het o.a. over zichtbaarheid. Dat is een
goed onderwerp voor ons motorrijders (maar als fietser heb ik daar ook mee
te maken). Fluoriserende vestjes:op de Dnepr doe ik er ook meestal een aan.
Wat mij betreft hoeft het niet verplicht te worden. Wat ik belangrijk vind:
“Als ze je niet willen zien, dan zien ze je niet”. Met “ze” bedoel ik dan die
skelters hé!
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Daarom mijn advies: ZORG DAT JE HUN ZIET. En dan hoop ik dat je op
oudere leeftijd nog op de motor zit. Wat is er nou mooier?
Een Duitser zei eens: “Wenn Wir geboren sind, fahren Wir auf 3 Räder, wenn
Wir alt sind wieder auf 3 Räder”.
9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmerking?
De UDCN is de meest gezellige en behulpzame club die we tot nu toe kennen.
10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?
Of laat je de redactie kiezen? Doen jullie dat maar, de namen in de lijst
zeggen me niet zoveel.
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In Memoriam: Jacques van Noyen
Recent bereikte ons via Mark van Noyen het nieuws dat Jacques, zijn
vader, helaas overleden is. Jacques, voor velen van ons denk ik bekend als
Junior, was een fervent zijspanrijder en levensgenieter. Samen met Mark
was hij vaak aanwezig op onze sleuteldagen en onderdelenbeurzen,
zeker toen we nog in Kesteren te gast waren.
Hij kwam geregeld even aanwaaien op zijn Dnepr, vaak maar even een
dagje want het was toch best een eind rijden en hij moest nog terug ook.
Zo kwam hij wel overal, als navigatie met een potloodje de route op de
tank schrijven was voldoende. De wintertreffengangers zullen hem zeker
herkennen want daar was hij eigenlijk altijd wel te vinden, meestal samen
met Mark. Lekker spelen in de bossen en Hoge Venen.
Met Jaques is een markant man verdwenen van de wegen, maar niet uit
onze gedachten.
Als bestuur wensen we de familie veel sterkte toe..
Daar moet aan iedere bloem een traan,
aan iedere zon een ondergaan,
aan iedere dag een avond wezen
Alice Nahon
DE HEER

Jacques Van Noyen
echtgenoot van Connie Bogaerts
geboren te Mechelen op 18 mei 1933
en er overleden in het AZ Sint-Maarten op 9 december 2018.
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De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatshebben

Dit meld

Connie B

Karl en
Ro
Flo

Mark Va
Pie
So

Gert en
Elle
Ka

† Alexan
kin
† Theo e

Dag Benno.
In Juli zat mijn Vader op zijn moto en is hij met Theo er nog 10 dagen op
uitgetrokken met moto en tent. Ik had voor hem nog een nieuwere Ural klaar
gemaakt met schijfrem en elektrische starter om het hem wat gemakkelijker
te maken. Lang heeft hij er niet kunnen van genieten.
Daarna is het vlug bergaf gegaan, hij heeft verschillende hersen infarctjes
doorgemaakt. Hij had het er dan ook heel moeilijk mee om bedlegerig te
zijn, zijn vrijheid was hem ontnomen. Als hij dan zondag avond zijn laatste
adem had uitgeblazen kwam dit voor hem als een verlossing.
We zullen hem nog lang missen en nooit vergeten.
Met Vriendelijke Groet. Mark
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Central Classics 2018
15,16 december

Op15 en 16 december was er
weer de internationale beurs in het
hart van Nederland met 10.000
m2 oldtimer motoren, bromfietsenen
onderdelen: Central Classics in
Expo Houten.
Zoals eigenlijk elke keer was ook
de UDCN weer aanwezig op de inmiddels vaste plaats in hal 2. Samen Met
Rolpa hebben we weer een leuke stand weten weg te zetten dit weekeinde.
Dankzij de motoren van Arjen, Frank, Ruud en Rob was er weer genoeg om
over te praten met de belangstellenden. Natuurlijk hebben we ook een heleboel leden mogen verwelkomen die gewoon even lekker kwamen bijkletsen.
Volgend jaar staan we er weer. Tot dan ...
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PistonRallye Deel 2
door: Wim van Sorge

Vrijdag zouden we de route volgen voor een deel, zolang die naar het
westen ging. Na Unquera reden we verder onze eigen route. Jaren terug
kampeerden we vaak met de kinderen op camping La Paz en we wilden er
nog eens terugkijken. Toen was er nog helemaal geen snelweg na Bilbao. Nu
moesten we oppassen dat we niet steeds op de A8 terecht kwamen. Daar
hebben ze in Spanje wel heel hard aan gewerkt. Overal liggen snelwegen.
Maar ook de lokale wegen worden verbeterd, vooral de bochten worden
eruit gehaald. En dat is triest.
Maar de camping met zijn prachtige uitzicht op de oceaan en de Picos aan
de andere kant was nog steeds hetzelfde. Die is zodanig gelegen, dat je je
eigen caravan niet naar boven mag brengen. Dat ga je gewoon niet redden.
Je hebt er een lage gearing voor nodig. Maar dan sta je ook 1e klas op je
eigen terras. Onderweg terug nog dorpjes gehad die geen toeristen kennen.
Dan moet je even mee de tuin in om pruimen te plukken.
Op deze dag werd ook de 5000 bochten gereden. Dat is een meer echte
rally. Geen bewegwijzering, stempelcontrole, tijdschema in de gaten houden.
De meesten vertrokken om 9.00 uur en kwamen s'avonds aan rond donker,
en dat is dus elf uur zo'n beetje. Je zit dus 12 uur aan het stuur. De Belgen
hebben hem ook uitgereden (waarvan 1 dame, op een 250cc). Na 6 dagen
sturen vonden we dat het tijd was voor een vrije dag, en de stad Santander
te bekijken. Precies die dag ging het regenen. Veel motorrijders zagen af
van de rit. Want al die binnendoor wegen waren dan spekglad. Als je wèl
ging rijden hoefde je geen route meer te lezen. Je volgt gewoon het blinkende oliespoor.
Zondag, de laatste rallydag weer in het zadel. Nu oostelijk van Santander.
Onderweg een bezoek aan een klokkengieterijmuseum. Er hingen heel wat
klokken om ze te proberen te laten galmen. En dat kostte best wat spierkracht. De lunch was paella in 3 enorme pannen van 1,5 mtr doorsnee.
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Als laatste nog een bezoek aan het clubhuis van MC Piston. Die hebben een
leuk gebouwtje met een eigen werkplaats en kantine. Kijk eens op hun
website dan zie je dat ze heel actief zijn. Onze club is dat ook hoor!!.
Met 14 man hebben ze deze week geregeld. “Het is een hele klus”, zei Frank
tegen ons. Hij vertelde dat hij voor zijn werk veel in Engeland komt en dat
veel Engelsen dan enhousiast weten te melden dat ze óók in Spanje waren
met vakantie. Waar dan? In Mallorca, Barcelona, Ibiza en zelfs Madeira.
Dan zie ik Frank zomaar gruwen: “That is not Spain!!”.
De laatste avond alweer feest en concert. Veel contacten opgedaan, zijn
inmiddels al bij de Belgen op visite geweest. Wonen toevallig om de hoek.
Veel van de Ollanders hebben ‘s middags al hun motoren op de bokken
gezet. Maandag morgen vroeg, toen wij de spullen (zadeltassen) op de Duc
vastbonden was de chauffeur de vrachtwagen al aan het laden. Hij was
die nacht uit Portugal gekomen met nog wat moderne motoren. Marcel, een
goede reis naar Nederland, maar wij gaan niet mee, dat weet je toch hè?
Tuurlijk, voorzichtig rijden hoor. Wij gingen inderdaad als enige niet mee
terug. Ducie deed het prima, dus kunnen we nog minstens 1200 km genieten.
We hadden nog een week gepland om in Spanje te blijven toeren.
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De angst dat de Duc stuk zou gaan was helemaal verdwenen. We hadden er
nu 1600 km opzitten. Oké, hij is een keer op 1 cilinder gaan lopen, maar als
je reserve bougies bij je hebt ben je zo weer op pad. (Dnepr ervaring noem
ik het maar). We waren nu op ons zelf aangewezen. Verder niks afgesproken. Wel een globale richting en dat was de streek Aragon. Moet vlak en
droog zijn. Maar de Ebro loopt hierdoorheen en dat water gebruiken ze voor
de wijnplantages.

We starten in Santander met regen en zodra we de “Cordillera de Cantabrica” over gingen zaten we in de wolken. Maar zoals altijd; zo'n bergrug houdt
het slechte weer tegen en na een 200 km was het weer zonnig. We volgden
de N232 tot voorbij Logrono. Hier werd het vlak. De wegen recht en je kon
heel ver kijken. In een dorpje nabij Calahorra een pension opgezocht. De
motor mocht in de prive garage. En dat voor € 45,-. 's Avonds lekker op een
dorps terrasje gezeten. Dinsdag weer verder door een bijna verlaten vlakte
van 100 km tot Huesca. In het dorpje Graus vonden we een hotelletje waar
we een paar dagen zouden blijven. Hier zaten we al in de uitlopers van de
Nierepeëen. Andorra lag hemelsbreed 100 km verder. Maar daar waren we
al een paar keer geweest.
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Hier was het landschap nog dor en droog en ook nog geen drup regen. Hier
een paar mooie routes gereden. Streekgerechten geproefd. Een vestingstadje Alquezar was de moeite waard. Tegen de rotsen aangeplakt en nu, in
oktober, waren er amper toeristen. In het seizoen moet het er ontzettend druk
zijn, gezien de grote parkeerplekken buiten het stadje.

Ook het dorpje Graus was de moeite waard om door de smalle straatjes te
slenteren. Zo ligt er in het park een enorme druivenpers. Zo'n 8 a 10 meter
lange balken van wel 50 cm dik, die door een enorme houten schroef werd
bediend. Of een metselaar die met wat hulpstukken een mooi uiterlijk voor
een gevel aan het vormen was. Verderop was een metselaar in de volle zon
(van 12.00 tot 16.00 uur zie je niemand buiten) rotsblokken aan het stapelen
en met cement opvullen tegen een steile rotswant. Dit als afwerking van een
pad dat naar een kerk loopt die hoog boven het stadje uitsteekt. Een paar
maanden na onze reis zag ik een promotiefilmpje op internet en daar was de
muur al helemaal af.
Bouwen kunnen ze daar wel en ze zijn niet lui. Nu we langzaam aan de rit
naar huis zaten te plannen, bedacht ik om eens te kijken of ik nog in Spanje
een nieuwe achterband voor de Duc zou kunnen krijgen. Banden zijn daar nl.
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goedkoper. Niet alleen daarvoor, maar de motorzaken daar zijn zoals wij ze
hier nog kennen van 40 jaar terug!. Soms zie je alleen een berg roest voor
een onooglijk gebouwtje staan.
Ik denk nu even terug naar de jaren 1972 of zo, toen we in Galicie met onze
nieuwe Honda CB 750 waren. Na de eerste 500 km thuis hadden we de
olie ververst en gelijk naar Spanje vertrokken. Volgens de dealer moest na
2500 km nieuwe olie erin. Maar die 2500 km was in Pontevedra al op. En
dus naar zo'n motorzaak. Hij kreeg de aftapplug er niet af. Ik zei nog pak
een pijp van een meter. Maar nee, hij trok een ringsleutel krom. Daar had hij
de volgende oplossing: We zetten hem op zijn kop!!!. Ongelooflijk. Dat lieten
we dus niet gebeuren. Maar goed, bij navraag was het niet mogelijk binnen
2 dagen een Conti te regelen. Er zat nog profiel op zei hij dus je kunt makkelijk in Nederland komen. Dat geloofden we zelf ook wel, maar het was leuk
geprobeerd. En zo oefen je ook je spaans weer een beetje.
Zaterdag zouden we de Nierepeëen over steken. Op het gemakje en kleine
300 km. Kun je overal eens koffie drinken. Een lange tunnel bij Bielsa was
de grens naar Frankrijk. Ondertussen was de omgeving steeds groener en
hoger geworden. Aan de Franse kant vonden we in een oud dorpje ver van
de bewoonde wereld bij een kasteel en een riviertje en pension, gerund door
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een engelsman. De gasten waren, hoe kan het ook anders: Engelsen. En waar
reden ze in? Rover. Zondag zou het landschap veranderen van bergen, naar
heuvels en dan glooiende velden tot aan Parijs. We rijden alleen binnenwegen. Langs Toulouse een beetje midden door Frankrijk heen. In Souillac mocht
de motor ook weer binnen staan. In voorgaande jaren deden we altijd op de
terugreis één of twee daagjes Parijs. Op een camping in Bois de Boulogne,
maar nu mag je met een motor van voor 2000 niet meer in de stad komen.
Dus dan maar buitenom tot Arras. Dat was een hele ruk, maar de wegen zijn
er goed en veelal 3 baans. Wel veel rotondes.
Uiteindelijk met 3600 km op de teller en alleen een bougie vernieuwd, ben
ik trots op onze Duc. Volgend jaar weer? Jawel, zulk soort evenementen zijn
hardstikke leuk. Het is toch onze hobby?
Maar nu ga ik de Dnepr weer voorbereiden op het Elefantentreffen. Dat
betekend dat ik alleen naar de kleppen hoef te kijken. De rest is gewoon
goed.

Anke en Wim van Sorge
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UDCN Agenda 2018/2019
8-9 en 10 februari WATJESTREFFEN
Een bewezen succes moet je niet veranderen
dus komen we weer bij elkaar volgens het
vaste recept.
Helaas voor de laatste keer want de Woensberg sluit aan het einde van 2019. We
kunnen dus nog één keer genieten volgens ons 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 bij de firma Manten. 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 (Rolpa) is aanwezig. Heb je onderdelen nodig bestel deze op tijd zodat hij ze mee kan
nemen op de Sleuteldag.
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 in de buurt van St. Annaparochie Dat wordt dus lekker
uitwaaien en een toertocht met weinig stoplichten. Honden en campers
toegestaan.
7 september VLIETLANDERIT
Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een onvergetelijke 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
Wij streven naar een tweede Sleuteldag is in het zuiden van het land.In de
loop van het jaar wordt dat verder duidelijk. 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 Houten. http://www.centralclassics.nl/
Zelf een Treffen organiseren met ondersteuning vanuit de club?
Dat horen we graag, neem contact op met Roel de Glopper.
evenementen@udcn.nl
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Rolpa

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

WWW.ROLPA.NL
Jan Wassenaar
Bitgumerdijk 35
9034 GH Marsum
058-2541777
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Motocrypto Twin nr. 114
Ja beste mensen, het jaar loopt weer ten
einde, wat tevens betekent dat je hierbij
de laatste crypto van dit jaar voorgeschoteld krijgt. Dus gebruik de aankomende
feestdagen niet alleen om te sleutelen,
maar ook om je hersens weer eens flink te
pijnigen.
Uiteraard beginnen we eerst met de
oplossing van Twin nr. 113.
1.grasbaan, 2.wrijvingswarmte, 3.regenbanden, 4.sneeuwkettingen, 5.indianenverhalen, 6.uitlaatsystemen, 7.motorfanaten, 8.barkrukken, 9.de witte motor en 10.lopen.
Tot onze grote vreugde hebben deze keer wel 6 leden een poging gedaan
om de goede antwoorden te geven. Helaas is dat niet bij allemaal gelukt.
De goede inzendingen zijn van: Sjaak (Chinaman), Niek en Clemy v.d. Steen
en Dolf Kok.
Deze mensen feliciteren wij dan ook van harte!
Jammer maar helaas hebben 3 mensen een fout antwoord gegeven, maar
wel een creatieve oplossing bedacht.
Piet de Leeuw: 1.Bladhaak en zwethaak.
Daan Poortvliet: 1.grashaan.
Peter en Siny Reuvers: 1.grasbaankoers.
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Een paar voetnoten bij de mailtjes:
“leuk zo’n crypto! We hebben ons er eens in verdiept en komen tot de volgende oplossing”.
“no. 1 was het moeilijkste, ik dacht een Ural die de bocht mist maar dan
klopte de puntjes niet, dus nee”.
“daar zijn we weer”.
“we hebben ons best gedaan om de crypto weer eens op te lossen. Toen we
lazen dat 6 van de 10 fout ook ingezonden kon worden…durven wij ook
wel”.
“aan eentje twijfelen we, maar ach dat mag de pret niet drukken”.
“na mij telkens weer het schompes te prakkiseren ben ik er dit maal toch in
geslaagd om waarschijnlijk enkele antwoorden goed te hebben van de puzzel. Deze keer wel erg makkelijk, kan er anders geen verklaring voor geven.
“dan nog een puntje over de vorige motorcrypto, daar staat bij opgave 1
en bij opgave 9 een puntje te weinig. Een kniesoor die daar op let natuurlijk
maar ben nu eenmaal goed op dreef. Ben benieuwd”.
Dank aan Allen voor deze respons!
Nieuwe opgave
1.
Daar zit ook muziek in:			
2.
Parkeer deze motor uit de zon:		
3.
Zo te horen loopt hij op drie poten:
4.
Is gemaakt in een mooi dorp:		
5.
Ook een prima wasmiddel:		
6.
Veel plezier op de grote rivier:		
7.
lachen om die bromfietsen:		
8.
Bepaald geen engeltje:			
9.
Door berg en dal: 			
10.
Veel hoempapa uit Duitsland:		

..m.h.
sh.d.w
tr.d.nt
b.nv.ll.
.r..l
Ch.ng J..ng
B.r.n..s
G.ldw.ng
.ra. Dn.p.r
B…r.sch. M.t.r.n W.rk.

Veel succes alleen en fijne feestdagen toegewenst.
Je antwoorden kun je als gewoonlijk sturen naar Luijt.postma@gmail.com
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Met batten in de bocht
Gerwin Batten

In de eerste aflevering van ‘met batten in
de bocht’ moet ik die titel natuurlijk wel eer
aandoen. Ik ga het dus hebben over bochtentechniek, een onderwerp waar je eindeloos
over kunt schrijven. En dan begin ik niet met de
ideale lijn of de techniek van het tegensturen,
maar met de basis: voor het betere bochtenwerk moet je vooral goed op je motor zitten.
Die ideale zithouding schiet er nogal eens bij
in. Vooral ook bij ervaren rijders. Die stappen
op zoals ze dat al jaren doen en staan eigenlijk
geen moment meer stil bij hoe ze op hun motor zitten. Alleen met een goede
zithouding kun je je echt één voelen met je motor. Voor de beste bochten is
dat een belangrijke voorwaarde. Ga er eens even goed voor zitten, letterlijk,
als je de volgende keer op je motor stapt?
Voelen
Je één voelen met je motor vraagt vooral om optimaal contact en ontspanning. Ga rechtop op je motor zitten en voel hoe je gewicht op je zadel rust.
Dat zadelcontact speelt een grote rol. Probeer dat dus vast te houden terwijl
je je handen op je stuur legt. Hou met je bovenbenen lichtjes contact met je
tank en laat je hielen – als dat mogelijk is – tegen de motor rusten. Vooral bij
machines waarbij je erg voorover zit kun je de neiging hebben om op je stuur
te leunen, en dat is niet ontspannen sturen. De truc? Ontspan je bovenlichaam
en verplaats voor je gevoel je gewicht naar je zadel. Het contact tussen
bovenbenen, hielen en motor helpt hier beslist bij. Laatste tip: als je je in stuur
knijpt, vecht je vooral met jezelf. Niet doen. Check? Check!
Kijken
Het is een bekende regel: je motorfiets volgt je blik. Je rijdt dus in de richting
waar je naar kijkt. Ook over dit onderwerp is heel veel te zeggen. Voor nu
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hou ik het even wat op wat er gebeurt als je dat kijken combineert met die
ontspannen zithouding. Ga om te beginnen eens gewoon met beide benen op
de grond staan, met je armen langs je zij. Als je dan schuin over je schouder naar achteren kijkt, merk je dat je lichaam automatisch meedraait. De
draaibeweging zet zich zelfs door richting je voeten. Op de motor werkt het
precies zo. Dat merk je vooral bij een techniek als straatje keren. Als je daarbij achterom kijkt, wordt de draaibeweging doorgezet naar je heupen en op
die manier ook naar je motor – maar alleen als je er echt ontspannen op zit.
Heb je dat voor elkaar, dan hoef je eigenlijk alleen maar goed te kijken om
je motor ook op smallere straten te kunnen keren. Hou je nog ruimte over ook,
met een beetje mazzel.
Denken
Om die ene boom aan de buitenkant van de bocht niet te raken, moet je er
dus niet naar kijken. Maar je moet er ook niet aan denken. Doe je dat wel,
dan loop je kans op een partijtje boomknuffelen, en dat is een hobby voor
een heel ander tijdschrift. Bij slalomoefeningen zie ik het vaak gebeuren, ook
bij ervaren rijders. Ze zijn in hun hoofd zo bezig met die pylonnen die ze echt
niet willen raken, dat die motorfiets er bijna vanzelf op afgaat. Het gaat
veel beter als je je richt op het punt waar je uiteindelijk wilt komen, aan het
eind van die rij pylonnen. Kijk kort waar de eerstvolgende pylon staat. Verleg je aandacht dan meteen weer naar je richtpunt, voorbij de laatste pylon.
Diezelfde techniek is op de weg ook toe te passen.
Relaxen
Mijn leerlingen moeten vaak lachen als ik motorrijden vergelijk met het hebben van een relatie. Als de één een controlfreak is die z’n partner in een
wurggreep houdt, dan ben je allebei heel veel energie kwijt en gaat het
geheel nooit de goede kant op. Laat je elkaar vrij en is er geen sprake van
dwang, dan kun je allebei veel meer. Zo zijn controlfreaks ook zelden goede
motorrijders. Pas als je relaxt en je motor z’n bewegingsvrijheid geeft, wil hij
opeens een stuk platter door de bocht, zijn die smalle straatjes geen probleem meer en rij je bovendien een heel stuk veiliger.
Overgenomen uit Mag-a-zine 156, juni 2018 – www.motorrijdersactiegroep.nl
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FEHAC Brandstofbabbels
De FEHAC Commissie Duurzaamheid neemt vervuiling door oldtimers serieus
Schonere brandstof kunnen tanken in oldtimers en luchtkwaliteit zijn bij de
FEHAC Commissie Duurzaamheid belangrijk thema's. Ook oldtimersbezitters
moeten weten wat zij kunnen bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit
in steden en op het platteland. Daarbij komt nog dat de motoren van klassieke voertuigen nog meer ethanol in benzine slecht verdragen en schade
kunnen oplopen. Hoog tijd dus om eens op een rijtje te zetten wat er nu al
aan nieuwe en schonere vervangende brandstoffen op de markt is.
Premiumbenzine tanken is nu al het advies. Een oude verbrandingsmotor
loopt beter op brandstof zonder ethanol. Nadeel van ethanol in benzine is
dat het vocht aantrekt (gevolg: roestende tanks) en kan zorgen voor gomvorming in leidingen en carburateurs en dat het rubber slangen aantast. Advies
is dus: tank een benzine waar geen ethanol in zit en dat zijn op dit moment
Shell V-power, BP Ultimate en Competition 102. Deze benzines hebben ook
een hoger octaangetal dan de gebruikelijke RON95 in Euro 95. V-power en
Ultimate hebben een octaangetal van 98, Competition 102 heeft -zoals de
naam al zegt- een octaangetal van 102. Deze speciale benzinesoorten zijn
nu alle drie aan de pomp verkrijgbaar.
Minder giftige stoffen en vooral minder walm en stank
Het grote publiek waardeert oldtimers om hun charme, om hun uiterlijk en
het roept herinneringen op aan de tijden waar deze auto's, motoren en
bedrijfswagens eigendom waren van vorige generaties. Maar vaak hoor je
direct daarna: "alleen ze moesten niet zo stinken". Daar is nu een oplossing
voor: veel minder walm en stank en bovendien nog schoner ook. Drie nieuwe
alternatieve brandstoffen zorgen ervoor dat er én minder giftige uitstoot
is én klassieke voertuigen veel minder geur en rook verspreiden. Op de
door de FEHAC georganiseerde benzineavond vertelden FEHAC-bestuurslid
Duurzaamheid Doede Bakker en de aanbieders van deze nieuwe innovatieve
brandstoffen voor oldtimers over de alternatieven voor diesel, benzine en
tweetakt. Deze drie alternatieven zijn wel veel schoner, maar leveren geen
reductie op van de CO2 uitstoot. CO2 is ook niet giftig, er komt alleen teveel
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van in de lucht terecht door kolencentrales, scheepvaart en wegverkeer. Het
aandeel oldtimer-km's in het wegverkeer is maar 0,2 % van het totaal aantal
gereden kilometers.
Alternatieven voor diesel, benzine en tweetakt
Shell brengt met GTL (Gas to Liquid) een uit aardgas gewonnen synthetische
brandstof op de markt die nu al een direct toepasbaar alternatief voor diesel is. Deze dieselvervanger kan ook zo toegepast worden in oude dieselmotoren. Groot voordeel is dat het geurloos is en veel schoner verbrandt:
stinkende diesels behoren hiermee tot het verleden. GTL is aan de pomp
verkrijgbaar bij een aantal grote tankstations in heel Nederland. Ewald Breunesse van Shell vertelt over GTL in het filmpje.
Ecomaxx, een van de businesspartners van de FEHAC, komt met een speciale
oldtimerbenzine. In deze benzine ontbreekt het giftige benzeen en tolueen.
Ethanol zit er ook niet in en deze benzine blijft lang stabiel waardoor die
ideaal is om de winterstop schadevrij door te komen. Het wordt binnenkort
geleverd in 20-liter cans via een dealernetwerk in heel Nederland. Peter van
Gelder vertelt over deze speciale oldtimerbenzine in het filmpje.
Triboron levert mengsmering voor tweetakt in een verhouding 1:100, dus de
helft van de gebruikelijke 1:50. Dit zorgt voor belangrijk minder stank en
walm; er zijn nu al brommerclubs die bij toerritten alleen Triboron toevoegen
in de tweetakt brandstof. Triboron wordt geleverd in flessen van 500 ml.
Sjoerd van der Zee van Future To Green vertelt over Triboron in het filmpje.
De prijzen: Shell GTL aan de pomp kost ongeveer € 0,10 meer dan V-power
diesel, een liter Ecomaxx oldtimerbenzine het dubbele van een liter E95 en
Triboron kost bijna € 30 per fles(0,5 liter).
Was u er niet bij op de FEHAC benzineavond, dan is er ook een video-opname van de hele avond. Bezoek ook onze website: fehac.nl
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Ural Electric Prototype
sinds kort is er een prototype van ural gesignaleerd die als elektrische motor
is uitgerust. Voorlopig alleen een proto maar met de ontwikkelingen tegenwoordig zou ik er niet van staan te kijken als hij nog echt beschikbaar komt..
Meer info vind je op de website:
https://www.imz-ural.com/electric
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De Russische keuken
Russkaya kukhnya (De Russische keuken)
Hoewel onze huiskok Boris met zijn tijd mee
gaat, kijkt hij toch zo nu en dan terug op de
geneugten die de Oekraïense keuken schenkt.
Kippengehakt uit Kiev
Kiev is de hoofdstad en grootste stad van
Oekraïne en telde tijdens de volkstelling van
januari 2015, 2.887.974 inwoners.
De stad is gelegen aan weerszijden van de rivier de Dnepr. (maar dat wisten
jullie natuurlijk al lang)
Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het aansnijden van deze met gekruide
boter gevulde balletjes; de vloeibare boter kan er gemakkelijk uit spatten.
Benodigdheden voor 4 personen:
250 gr. Boter, 1 theelepel citroensap, peper uit de molen, zout, soja of
worcestersaus, 1 eetlepel zeer fijn gehakte peterselie, 1 eetlepel zeer fijn
geknipte bieslook, 400 gr. Kippenvlees zonder been, 2 oudbakken boterhammen zonder korst, 1 groot ei, 2-3 eetlepels bloem en gezeefde paneer
meel.
Belangrijkste keukengerei:
Aluminiumfolie, vleesmolen of snijmixer, pan met frituurvet (180gr.) vetabsorberend papier.
Bereiding:
Roer de boter in een kom zacht en romig. Voeg druppelsgewijs zoveel
citroensap toe dat het vocht volkomen door de boter wordt opgenomen en
doe er naar smaak peper en zout of soja bij. Roer er dan de peterselie en
de bieslook door. Schep deze boter op een stuk aluminiumfolie, vorm er zo
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goed mogelijk een kort, dik staafje van en vouw het aluminiumfolie losjes
dicht. Rol de boter dan tot een mooi een staafje met een middellijn van ongeveer 2 cm. Laat de boter in de koelkast hard worden. Was en droog desgewenst het vlees.
Draai het dan door de vleesmolen en draai er, na het vlees, het brood door.
Zet het kippengehakt een uur afgedekt in de koelkast. Splits het ei. Schep
met een theelepel de helft van de dooier en naar smaak, peper, zout en soja
door het gehakt. Klop het eiwit met de rest van de dooier los, maar niet te
luchtig.
Verdeel het gehakt in vier porties van gelijke grootte en vorm op een vleesplank vier gehaktlapjes van ongeveer 1 cm. dik, 5 cm. breed en 10 cm. lang.
Verwarm het frituurvet. Neem de boter uit de folie, verdeel de boter in vier
stukken en wikkel de gehaktlapjes rond de boter, zodat die niet zichtbaar is.
Rol de gehaktballetjes door de bloem, haal ze daarna door het ei en wentel
ze door het paneermeel. Bak de gevulde balletjes, niet te snel, gaar en mooi
van kleur en laat ze uitlekken op vetabsorberend papier.
Їжте смачно
		

Advies: Drink er een ijskoude wodka bij maar niet teveel!
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Steunpuntenlijst 2019
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.

52

Steunpunten UDCN 2018

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

