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Van de voorzitter
Zo, het is achter de rug. We zijn een illusie armer en een koffiebeker rijker.
Na 16 jaar was dit het laatste Watjestreffen op de Woensberg in Blaricum.
De camping is eigendom van de Paasheuvelgroep, ooit begonnen in 1922
met één terrein, de Paasheuvel, legendarisch onderkomen van de AJC, de
Arbeiders Jeugd Centrale, jongerenbeweging van de SDAP.
Daar, voor het Rode Valkennest, een houten gebouwtje bovenop die berg,
bij het amfitheater met vuurplaats hield Koos Vorrink zijn begeesterende
toespraken tot de verzamelde AJC’ers. Die kwamen kamperen, wandelen,
dansen rond de meiboom en discussiëren over hoe zij de wereld zouden gaan
verbeteren. Vorrink was de vader van de latere minister Irene Vorrink en opa
van Koos Zwart, softdrugsactivist en publicist van de wekelijkse Beursberichten met de prijs van hasj. In 1955 werd de AJC opgeheven.
Ondertussen was de Paasheuvel uitgegroeid tot een groep met meerdere terreinen, waaronder De Woensberg. Daar konden wij vanaf 2004 terecht voor
een winters weekend voor degenen die kamperen in de sneeuw, zoals bij het
Wintertreffen gebeurde, wat teveel van het goede vonden of gewoon de
Ardennen wat ver weg vonden. Slapen in onverwarmde hutjes met zijn achten
stelt weer heel andere eisen aan de overlevingstechnieken. Gelukkig kon er ’s
nachts tenminste een raampje open...
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Ik heb er alleen maar goede herinneringen aan, al was ik er niet elke keer
bij. Aan mijn fotoalbum te zien was 2005 mijn eerste en sindsdien was ik er
zo vaak mogelijk. IJs en weder dienende. Het grappige was, dat de Watjestreffens soms kouder waren dan de Wintertreffens!
Watjestreffens stonden bol van de tradities. Om te beginnen aankomen in
de geur van gebakken, dan wel gerookte, vis. Eén van de specialiteiten van
Luit, die ook jaar na jaar kans zag om in een beperkte omgeving toch steeds
een andere toerrit uit te zetten, met steeds weer andere interessante dingen
om te bezoeken. En dan bleef het niet bij weer een molen! Een van de meest
legendarische was, denk ik, wel het bezoek aan de Reddings-maatschappij
van Huizen, waar er voor wie wilde een tochtje met de reddingboot was
inbegrepen.
Vrijdag ’s avonds zorgde men aanvankelijk voor zichzelf, maakte iets van thuis
klaar of bezocht een lokaal restaurant,
tot Benno dat overnam en met enorme
pannen zelfgemaakte erwten- en uiensoep voor de inwendige mens zorgde.
Aansluitend bier drinken bij de vuurplaats, met hout zat, verzorgd door Luit
en Gerrit van Ee. Of lullen met drank
bij je hutje, zittend op een bankje of de
vuilnisbak.
Zaterdagmorgen ontbijt met koffie, thee
en gebakken eieren met spek. Toerrit en
eten. Aanvankelijk was er catering;
verschillende stamppotten, of nasi en
bami. Dat was niet altijd genoeg of naar
de smaak van een ieder. Dus ook dat
werd in eigen hand genomen.
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Hans Veller nam
de leiding, Henk
Wouters en Benno
ondersteunden en
kregen waar nodig
verdere handen spandiensten
aangeboden. Ik
herinner mij een
eerste keer met een
giga-pan gebraden
kippenpoten. Een
instant en doorslaand succes!
En dat is nu afgelopen, het terrein is verkocht. Wat er precies gaat gebeuren
is nog onduidelijk, al ligt er een recreatief bestemmingsplan. Ook al wilde
de Paasheuvelgroep best verder, ondanks een jaarlijks tekort van €100.000,
de buurt lag dwars. Daardoor moesten zij twee jaar geleden al stoppen met
individuele kampeerders. De omwonenden vonden het teveel herrie en gedoe
in hun achtertuin. Daar zullen wij zeker aan meegeholpen hebben, met die
lawaaiige motorfietsen, geklets tot diep in de nacht en Watjesvuren om U
tegen te zeggen.
Maar dat mogen anderen nu uitzoeken, wij gaan op zoek naar een nieuwe
vaste plek, nadat we al een paar keer ons heil elders hebben moeten zoeken. Wat het wordt weet ik nog niet op het moment van schrijven. Hopelijk
weten we snel meer en zullen jullie dat laten weten, want ook al is de Woensberg er niet meer voor ons, het Watjestreffen blijft bestaan!

Frans de Wit.
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Van de redactie
Hij is er weer, de eerste Twin van 2019. Het is weer een zware bevalling
geweest want helaas is de hoeveelheid kopij niet bijzonder groot te noemen.
Zonder de familie Bilars was de spoeling nog wat dunner geweest vrees ik
maar niet getreurd. De twin is er weer. Voor mij is de eerste Twin van het jaar
altijd een beetje een bevalling te noemen, er is nog niet veel gebeurd binnen
de club qua evenementen en aan het begin van het jaar hebben we ook nog
niet veel opgespaarde stukjes liggen om te gebruiken. Toch hoop ik dat hij
weer goed op de deurmat landt en dat hij goed gelezen wordt. Verder gaat
het met de club gelukkig goed, we blijven een redelijk stabiel ledental van
rond de 300 personen hebben. Aangezien het aantal nieuwe motorfietsen
natuurlijk ook niet enorm groeit is dat denk ik het best haalbare voor ons.
Het jaar zelf is verder prima begonnen, de winter stelde tot nu toe niet veel
voor en er is dus nog veel rondgereden in de winter. Voor een groot deel met
het nieuwe span natuurlijk maar ook de Russen zijn ontwaakt uit hun winterslaap en her en der op de weg geweest. De Dnepr doet het aardig en gaat
hopelijk dit jaar goed ingereden worden, de zijklepper loopt maar krijgt
weinig kilometers te verwerken. Dat is grotendeels mijn eigen schuld. Je kunt
maar op 1 motor tegelijk rijden en na een werkweek heb ik dan niet altijd zin
om de zijklepper wakker te schudden (daarnaast staat ze tijdelijk ook niet
aan huis maar in de stalling, dat maakt de drempel nog hoger).
Het eerste evenement van dit jaar zit er weer op, het watjestreffen op de
Woensberg, zoals het zich nu laat luiden, de laatste keer daar. Het was
warmer dan normaal, wel winderig (en niet alleen buiten) en bij vlagen nat.
Gelukkig is de regen op vrijdag en zaterdag grotendeels uitgebleven maar
zondag zijn we denk ik allemaal aardig voorgeweekt tijdens de reis naar
huis. Meer over het watjestreffen vind je in deze twin want ik heb daar een
paar bijdragen over mogen ontvangen, waarvoor dank.
Verder deze twin natuurlijk een aantal vooraankondigingen voor de
evenementen die op stapel staan. De komende maanden wordt het druk
want er staat weer genoeg opgelijnd voor jullie klaar in de agenda.
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Tevens nog een paar van Stefano’s foto’s om van te genieten in deze Twin.
Mijn eigen agenda is ook weer
even gegroeid. Via via kreeg
ik van iemand in
Terheijden (vlakbij mijn woonplaats) een Dnepr MT11
aangeboden die al jaren
onder een zeiltje stond. Motor
is compleet en zo te zien niet
verklooid door de vorige
eigenaar. Blijkbaar is het een
erfenis uit een oude ruilhandel
in vrachtwagen-onderdelen.
De motor heeft een NL kenteken en is zo te zien
compleet. Leuk project voor
een liefhebber. Ik ga hem
rijdend maken, dat in ieder
geval, maar daarna gaat hij
waarschijlijk de verkoop in. Wat moet ik met nog een rus in de collectie. Drie
zijspannen is echt wel genoeg vind ikzelf. Het is wel een leuk klusje om deze
even op te starten voor een nieuwe eigenaar.
Maar genoeg getypt voor zover van mijn kant. Veel plezier met deze twin en
hopelijk gaan we velen van jullie de komende treffens of dag evenementen
verwelkomen, hoe meer zielen hoe meer vreugd.
groeten,

Benno
6

“Een nieuwe lente een oud geluid.”
Een vrije versie van een oud gezegde, dacht ik, maar het blijkt een dichtregel
te zijn!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Gorter
Zo kom je af en toe met een omweg achter leuke feitjes !
Maar terug naar het begin, met dat “oude” geluid bedoel ik het gepruttel
van de motoren na de winterstop ! Hopelijk is iedereen goed door de winter
gekomen, al mag het eigenlijk geen naam hebben, het was weer een hele
zachte winter ! Dus ik vermoed dat veel van ons, af en toe toch de stoute
schoenen hebben aangetrokken en even hebben gereden.
Dit seizoen hoop ik dat een groot aantal “slapende” leden zich laten horen
of zien, het liefst zien en gezien worden op een Treffen of op de “Sleuteldag”! Zodat jullie kunnen bijdragen en meegenieten van onze, in mijn ogen,
toch wel unieke club met bijbehorende sfeer! De hele harde kern, lees:
bestuur, heeft weer een uitgebreid programma weten neer te zetten met
als begin het Watjestreffen. Dit recentelijk gehouden treffen was weer een
daverend succes, heb ik vernomen en gelezen in de opzet van deze Twin
(helaas was ik niet aanwezig).
Ik hoop wel de rest van het jaar meerdere keren aanwezig te zijn, liefst met
Oostblokker, maar dat is geen noodzaak ! Zelfs leden van de harde kern
komen soms op Duitse kopieën, Italo of zelf Nippon spul :-)
Dus nogmaals voor alle leden, laat je zien en horen en maak er een geweldig
UDCN motorseizoen van !!

John
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Watjestreffen 2019
door: Marion bilars

Vrijdag 8 februari: Wij vertrokken om een uur of twaalf uit een regenachtig
Haarlem richting Huizen naar camping de Woensberg. De reis verliep goed
al was er wel regen en een straffe wind. Vooral bij het stuk van de Loosdrechtse plassen. Toen we in Huizen aankwamen en de regenpakken uitwaren, stond daar een heerlijke kop koffie met koek voor ons klaar. En de regen
was gestopt; mooi !
Nadat de slaapspullen in de hut waren gelegd, konden we beginnen aan een
heerlijk visje, gebakken door Luijt en inmiddels werd ook het vuur opgestookt.
Verhalen kwamen er al snel op gang; het wachten was nog wel op de glühwein van Cock en Henk. Gelukkig kwam dat later op de middag ook weer
helemaal goed.
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‘s Avonds toen het hele gezelschap zo goed als compleet was, genoten we als
vanouds weer van een heerlijke erwtensoep(waar je lepel rechtop in bleef
staan!) en uiensoep; natuurlijk klaargemaakt door kok Benno. Er was ook
een jarige en dat was Sandra Korpershoek. Haar dochter Linda had boterkoek voor ons gebakken, mmmm. Buiten laaide het vuur weer hoog op en de
gesprekken ook. Er werd gesproken over het milieu en over het unieke van dit
wintertreffen en nog veel meer gezwets(geintje). Jammer dat er slechts twee
vrouwen waren waaronder Sandra en ikzelf. De rest bestond uit manvolk
waaronder drie Belgen. Zij bezoeken het Watjes treffen al een paar jaar
trouw. De nacht in onze hut verliep goed op enkele snurk en wind geluiden
na. Koud was het in het geheel niet.

Zaterdag:Na een lekker ontbijt en de afwas zijn we om elf uur vertrokken
voor een mooie toertocht. En wat een mazzel....Het was droog met een klein
zonnetje. er was wel een harde woei maar dat mocht de pret niet drukken.
en dan na een uurtje het eerste pech geval: Gerrit Busweiler reed op een
geleende motor van Menko. Het betrof een stukkende vlotter.
Wat een pech aangezien Gerrit al op de heenweg naar het treffen zijn
motor moest laten staan en met de auto verder moest. Toen de vlotter zo
9
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goed als gemaakt was, ging de groep weer verder over de mooie paden en
wegen van het Gooi. Onderweg nog twee kakmadammen gezien die de neus
voor ons dichthielden; ik denk dan.... jullie gaan natuurlijk wel drie keer op
vakantie met het vliegtuig!
Enfin na zo ongeveer een minuutje of vijftien verder te zijn gereden, gaf de
motor van Gerrit het toch weer op. Gelukkig reden we toen weer vlakbij de
Woensberg en daar zijn Gerrit en Fred toen blijven steken. Jammer.
Wij reden door naar de haven van Huizen waar we een staatsieportret
hebben gemaakt. Mooi om te zien hoor zo'n rij zijspannen en enkele solo's.

Daarna tuften we verder naar de werkplaats van dhr. G.Post. De werkplaats
bestond uit drie verdiepingen en stond helemaal vol met motoren,brommers
en helemaal bovenin nog wat andere curiosa. Je kon met een soort van
bouwliftje naar boven, met gevaar voor eigen leven. Ondergetekende moest
erg nodig plassen en daarvoor moest je met dat liftje naar boven. Aangezien
ik nog niet zolang geleden een nieuwe heup heb, vond ik dat best wel spannend. Gelukkig ging Sandra (mijn UDCN mantelzorger!) met mij mee naar
boven.
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En we gingen weer verder over een"spannend" zandweggetje. Arian vond het
wel heel spannend en reed pardoes tegen een paaltje! Gelukkig mankeerde
hij niets maar de motor wel. Hoe dan ook , Iwan heeft de motor gesleept tot
Oud Valkeveen waar hij later opgehaald is.
Om een uurtje of drie kwamen we aan in Nederhorst den Berg en
hebben daar een broodje gegeten. Daarna zijn we via een mooie weg terug
gereden naar de camping. Daar weer verzameld rond het vuur en gezellig
gebabbeld tot we gingen eten.
Terwijl wij aan het rijden waren, hebben onze UDCN koks Henk, Hans en
Benno zich druk bezig gehouden met het diner voor de avond. Deze keer was
het een "captains diner". Er werd gestart met een heerlijke kop groentesoep
en daarna was er van allerlei lekkers te eten zoals bruine bonen, rijst, stoofvlees, stoofpeertjes, speklappen,uien, augurken, piccalilly en appelmoes!
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Als toetje vanille en chocolade vla en als je wilde een klein scheutje lekkers
erbij. Zo dat was nog eens een diner !! Bedankt Henk, Hans en Benno.
En dan nog even afwassen(!) Een klein aantal voelt zich dan geroepen,
waarvoor dank. Is het een idee als iedereen zijn eigen bord even gaat
omspoelen. (Ben ik nou een zeurpiet?)
Tijdens het eten werd Luijt in het zonnetje gezet door de voorzitter; hij is
benoemd tot" LID van VERDIENSTE " voor zijn inzet tijdens de vele watjestreffens op de Woensberg waar we voor het laatst konden vertoeven.
Alle aanwezigen hebben een mooie kroes gekregen met de tekst:
WOENSBERG 2004-2019
Einde van een tijdperk.
's Avonds waren er natuurlijk weer de sterke verhalen en de voorzitter heeft
nog een lied ten gehore gebracht. Rond een uur of één was het voor de
meesten bedtijd. Eef heeft in onze hut nog even een showtje weggeven in zijn
mooie lange witte ondergoed.
Zondagmorgen nog even een ontbijt en toen in de regen vertrokken.
Dat was het dan weer! Gerrit van Ee en Luijt Postma bedankt voor de organisatie. Tot volgend jaar waar dat ook mag zijn....
Groetjes Marion.
ps. Dan misschien met wat meer vrouwen.
O,ja Eef en ik hebben onderweg nog de Boeing kunnen aanschouwen die bij
het Corendon hotel geplaatst is.
Gaaf hoor!
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30 maart ZANDHAPPERSRIT
door: Benno van Ham

In de dreven rondom Baarle-Nassau gaan we weer het uiterste uit mens en
machine halen met een dagtocht door de modder en/of stof. 's Morgens
beginnen we met koffie en een worstenbroodje bij Robke. In de middag stof/
modder wegspoelen op een terras en eind van de middag weer naar huis.
Dat is in het kort het programma van de zandhappertjesrit.
Voor de negende keer al rijden we deze in de omgeving van Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau. Dit jaar staat hij voor 30 maart op de kalender. Houd je
stofmasker bij de hand of je laarzen in het span (afhankelijk van het weer) en
meld je op tijd aan voor dit 1-daags evenement.
De bedoeling van de dag is om een rondje te rijden met als start en finish
Baarle-Nassau. Vanaf hier vertrekken we om ca. 10:30 uur voor een 60-80
km. lange rondrit door Brabant. Minimaal de helft van die kilometers zal op
het losse zand doorgebracht worden tussen de akkers of in de bossen.
Onderweg stoppen we voor een hapje en drankje en aan het einde van de
rit is daar ook gelegenheid voor natuurlijk, thuis bij Robke wordt meestal ook
goed voor ons gezorgd.
Om de paden in de buurt te beschermen, is het niet de bedoeling om hier
als motorcrossend Nederland volgas doorheen te duiken. Maar gewoon een
leuk ritje te maken met gelijkgestemden. We gebruiken hiervoor de 'Groene
Code' die Off-roadend Nederland zou moeten kennen. Rustig waar het moet
en respect voor de andere weggebruikers horen daarbij. Ik rijd prive veel in
deze omgeving op het zand en wil dat ook kunnen blijven doen. Lomp crossen
is niet de bedoeling en wordt ook niet gewaardeerd en er zal op worden
toegezien door de organisatie dat het ook niet gebeurd !!
Startpunt:
Loveren 5, 5111 TA Baarle-Nassau Starttijd tussen 10:00 en 11:00 uur.
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In de buurt is ruimte om aanhangers te parkeren dus ook voor de voorzichtigen, of verder weg wonenden onder ons, een goed moment om de echte
kracht van een Oostblok-motor te leren kennen. Onze motoren zijn nu eenmaal gemaakt om vooruit te blijven komen op slechte wegen. Ook al heb je
nog weinig ervaring met rijden buiten de gebaande wegen, dat maakt niet
uit. We passen ons vanzelf aan de langzaamsten aan en dat gaat zeker niet
ten koste van de lol.
Geef je op bij:
Benno van Ham
benno@udcn.nl
06-37529277
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Het laatste watjestreffen op de Woensberg?
door: Huib Stiegelis

Als oud UDCN bestuurslid heb ik het ontstaan van het watjes treffen op de
Woensberg mee mogen maken. Het was bedoelt als een alternatief voor
degene die het niet zagen zitten om naar de Ardennen af te reizen, vandaar
‘watjes’. Daar in België was namelijk het ‘echte’ wintertreffen, wat overigens
een niet door de UDCN georganiseerd treffen was. De praktijk leerde dat
het watjes treffen vaker ‘witte ochtenden’ opleverde dat het ‘echte’ wintertreffen. Ook hebben veel leden zonder geschikte slaapzak kunnen ervaren
hoe koud het soms was.
Maar goed het idee voor een wintertreffen in Nederland was een idee van
het bestuur, de echte uitvinder en vader van het watjestreffen is natuurlijk
onze Luijt. In de praktijk werd hij bijgestaan door Gerrit, samen wisten ze er
vele jaren iets moois van te maken. Het is jammer dat het stopt.
Ik kan vele twins vullen met alles wat we daar met elkaar hebben meegemaakt, maar ik zal het bij een verslag houden van het afgelopen watjestreffen. Het was weer erg gezellig en zeker nu ik door mijn band (Bunch of
Bastards) niet meer op ieder treffen aanwezig kan zijn was het extra leuk om
de vaste kern weer te zien.
Door drukte met de band en een jaar kwakkelen met de gezondheid werd
ik weer gedwongen om op een niet Russische motor te verschijnen. Het werd
deze keer de BMW K100RS, je weet wel met dat kleine korte lage stuurtje,
niet ideaal bij lage snelheden en vermoeiend door het leunen op het stuur als
je met de snelheid rijd die gewoon is bij een UDCN tourrit. Maar het was te
doen, wel werd ik voor de tweede keer van achteren aangereden tijdens de
tourrit, ben ik niet met de ‘stink’ Jupiter, ben ik nog niet veilig. Gelukkig viel
de schade mee, ik een paar krasjes op een koffer, de ander een deukje in
zijn ego.
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Bij aankomst zoek je toch een vertrouwd plekje, ik vind net als ieder jaar
weer een slaapplaats bij de familie Bilars, Later komen daar de altijd gezellige Ruud en Sandra bij. Zo gesetteld!

Vuurmeester Gerrit is al bezig bij het kampvuur en Henk en Cock zijn met hun
bekende gluhwein taferelen bezig. In mijn ooghoek zie ik Benno lopen met
zaken om zijn bekende erwtensoep te gaan bereiden.
Ik weet het zeker, ik ben definitief op een watjestreffen. Alles voelt weer zo vertrouwd, geen gezeur of
gezeik, gewoon een leuke groep mensen die net als ik
een leuk weekend willen beleven.
In het ‘clubhuis’ wordt de laatste hand gelegd aan een
gezonde en voedzame maaltijd. Uiensoep, erwtensoep en brood. Zoals altijd heerlijk en zo samen etend
smaakt het nog lekkerder. Toch denk ik stiekem al aan
de komende nacht in de blokhutten, er zullen vermoedelijk meerstemmige aars-trompetten klinken, en van
de geur van erwtensoep was ik ook nog niet af.
16

Maar goed, eerst maar eens wat drinken rond het vuur en sterke verhalen
uitwisselen.
De volgende ochtend waait er een flinke wind, de restanten van de nachtelijke winden worden uit het huisje verdreven. Op naar het clubhuis waar er
een gezellige chaos heerst, ieder doet maar wat en uiteindelijk heeft ieder
toch een gebakken ei, koffie enz. Benno komt me melden dat het stinkt vanuit
Alblasserdam waar ik sinds kort woon. Ik denk nog zal wel weer een geintje
zijn (stank, Dordrecht, Jupiter enz.) Maar het is echt zo, krijg zelf ook bericht
van het thuisfront, ramen en deuren dicht daar. Gelukkig zijn mijn naasten niet
in Alblasserdam, dus loslaten.
Dan wordt ieder naar buiten geroepen voor het tourrit protocol en voor je
het weet zijn we al weer begonnen met de rit. Het was een rit langs oude
bekende plekken die mooie herinneringen opriepen. Tijdens de rit besef ik
weer hoe bijzonder dit alles is, het lijkt zo gewoon. Maar er is een groep
mensen die hier ieder jaar weer graag bij is. Het is niet gewoon!
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Dan komen we bij een garage van een verzamelaar aan. Met gevaar voor
eigen leven gaan we met een bouwlift naar boven om een voor ieder wat
wils rondleiding te krijgen. Oude brommers, motoren, tv’s, enz. We blijven er
niet te lang en gaan weer verder, de maag begint al te knorren.

Waren het de laatste jaren de BMW’s die het soms af lieten weten, nu was
er weer eens een Ural aan de beurt, Ruud lost een vlotter lekkage weer eens
op zijn eigen manier op, smelt het gat in de vlotter dicht. Je moet er maar op
komen!
Later is er nog een elektrische storing, de Ural wordt achter gelaten om later
weer opgehaald te worden. Ondertussen leidt Luijt ons naar een geschikte
tent waar we de honger stillen. Met een volle maag gaan we terug naar de
Woensberg.

18

Na een drankje bij het vuur komt de keukenploeg ons melden dat we aan
tafel kunnen. Benno, Hans en Henk hebben iets speciaals gemaakt, een ‘captains dinner’ zoals
die gegeten werd
op de HollandAmerika lijn.
Veel smaken die
lijken te vloeken,
maar dit niet doen.
Verrassend lekker!
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Dan wordt het
bestuur wat onrustig, er lijkt iets te
gaan gebeuren.
Frans neemt het
woord en maakt
gebruik van het
moment om Luijt
eens in het zonnetje
te zetten voor zijn
jarenlange inzet
voor het watjestreffen. Er wordt
een cadeau aan
Luijt overhandigd
met warme woorden van onze voorzitter.
Maar niet alleen Luijt krijgt een cadeau, iedere bezoeker krijgt een herdenkingsbeker van het watjestreffen. De bekers worden direct massaal gebruikt
om het nodige lichaamsvocht op pijl te houden. Frans bedankt ook de kookploeg, zij staan al jaren in de keuken om de watjes van lekkere maaltijden te
voorzien. Ieder beaamd dat we al jaren goed eten dankzij deze 3 heren.
Dan is het weer tijd voor drankjes, sterke verhalen, technische adviezen of
gewoon beetje slap lullen. De watjes gaan gezien hun bijna zorgelijke leeftijd
bijtijds naar bed. Rond 00.30u is het stil. Ik wordt na een warme zweterige
nacht wakker door Eef en Marion die het TL licht aandoen, ze zijn een telefoon kwijt. Buiten regent het, de wind is wel wat gaan liggen. Rob geeft aan
dat het tussen 10 en 12 uur droog wordt, dus toch maar ‘vroeg’ uit de veren,
eten en inpakken. Net na tienen loopt het kampement leeg, ook ik vertrek
weer naar Alblasserdam.
groeten,
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Huib

Sleuteldag Hilversum
Zaterdag 13 april 2019

Met de zachte winter al bijna achter ons hebben we allemaal hopelijk kunnen
doorrijden zonder grote aanslagen op mens en machine, maar toch.
Misschien ben je toch dingen tegengekomen waar je je twijfels over hebt en
die een deskundiger blik nodig hebben dan die van jezelf. Speciaal om wat
grotere problemen te kunnen verhelpen zonder echt op de tijd te hoeven
letten is er de Sleuteldag te Hilversum in de werkplaats van aannemingsbedrijf Manten.
Je bent welkom bij:
Manten Aannemingsbedrijf
			Vaartweg 185
			1217 ST Hilversum
Hij stelt werkplaats en parkeerruimte beschikbaar.
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Je bent zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd. Er
zijn geen kosten aan verbonden voor leden van de UDCN.
Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop. Jan Wassenaar is dan aanwezig en eventueel kunnen ook zelf meegebrachte onderdelen worden uitgewisseld. Heb je nog onderdelen in de schuur, of iets in de weg liggen,
neem het dan ook mee en bied het aan. Misschien maak je er iemand anders
heel blij mee die er al jaren naar zoekt.
Wil je echt een klus gaan klaren op de sleuteldag ? Omschrijf dan je probleem in je aanmelding en zet je telefoonnummer erbij.
Ruud kan dan, indien nodig, vooraf contact met je opnemen.
Vooraf aanmelden via: ruudkorpershoek@gmail.com
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Terug van weggeweest!
Marion Bilars presenteert:
De tien van de TWIN
Ditmaal met:
Naam: 		Rob Maier				
Leeftijd:
34 jaar
Gezinssamenstelling: Vriendin Ilja
en dochter Eefje (4 jaar)
Beroep:
Revisie monteur van gebruikte zuivelmachines
Motorpark:
Op dit moment de Ural IMZ108 span en een Honda Pan 		
		
European ST1100 met eml GT2001 Zijspan ernaast
UDCN-lid sinds: 2012
1. Wat is de reden dat je ooit aan een Rus begonnen bent?
Tja, soms word je er door aangestoken, in mijn geval door mijn schoonouders.
Echter hield ik voordat ik een relatie kreeg met Ilja al van oudere brommers
en motoren, en het sleutelen eraan vond ik ook al prachtig.
Zo heb ik een aantal jaren met oude
Honda 4-takt brommers gewerkt, en had
zo nu en dan ook een
gemotoriseerd project
thuis staan. Tot ik Ilja
leerde kennen en haar
ouders..... en zo werd
ik er langzaam en vanzelf mee besmet! (Met
zijspannen dus.)
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2. Wat is je beste herinnering aan je span?
Eigenlijk elk moment dat je er mee mag rijden zijn leuke herinneringen. En
vooral we nu ook de Honda combinatie erbij hebben en we leuk met ons
gezin erop uit kunnen trekken. Voor een dagje weg of om er mee op
vakantie te gaan; het maakt ons niet uit .
3. En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Wat is een slechte herinnering ? Die keer dat je met pech stond of zo ? Nou
zolang je het kan oplossen of geholpen wordt door iemand of enige instantie,
hoort het er een klein beetje bij.
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4. Heb je een leuke anekdote over de club?
Dat er nog steeds gepraat wordt over het mobiele crematorium van Benschop…. ( je had er bij moeten zijn ;-) )
5. Heb je nog andere hobby’s?
Moto GP en Formule 1 volgen, dat kan ik toch een soort van hobby noemen..
6. Wat was je beste treffen ooit?
Het beste treffen, daar zeg je wat. Elk treffen heeft zo zijn leuke dingen.
Maar het treffen dat mij het meest bij is gebleven, is toch ons eerste treffen.
Sowieso alle positieve indrukken die je direct mee krijgt over onze club.

Dit treffen, in het najaar van 2012 georganiseerd door René Lems in Buren,
samen met de eendjes (2cv) op 1 veld. Dat was een hele leuke combinatie
van 2 clubs op 1 veld wat goed samen ging.
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7. welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
De motor van Mario Vissers vond ik altijd een hele mooie motor, Maar helaas
is onder andere deze mooie Ural verloren gegaan in een grote brand bij
zijn sleutelruimte…. Maar ik verwacht, Mario kennende, dat hij vroeg of laat
weer met een mooie Ural op de Treffens gaat komen
8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Geniet van elk moment dat je erop mag rijden.
9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een
opmerking?
Neen
10. Wie wil jij uitnodigen voor de
volgende TIEN?
(Of laat je de redactie kiezen?)
Ik zou graag Hidde (en vriendje
Luuk van Eefje) uit Ter Aar de volgende keer in de TIEN willen zien.
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Voorjaarweekeinde in Brabant.
3,4 en 5 mei 2019

Weliswaar hadden we de Hollandsche Biesbosch in
het vizier dit voorjaar maar dat gaat hem niet worden, volgend jaar weer een kans. Weliswaar
zitten we er niet heel ver vanaf maar we gaan een nog veel bekendere
plaats aandoen.
Wat heet, de bekendste plaats ter wereld heeft dit jaar de eer om het voorjaarstreffen van de UDCN te mogen huisvesten. Op 3,4 en 5 mei gaan we
Made, wie kent het niet, en de omgeving ervan verkennen met onze motorfietsen. Wereldwijd bekend (made in China, America, UK etc.) en berucht.
Ok, de camping ligt formeel in Wagenberg maar het bordje staat pas NA
de camping dus we noemen het gewoon Made in Made. We zijn welkom op
de boerderijcamping van Johan en Caroline. Zij hebben een veld voor ons
gereserveerd. Op de camping is een winkel met streekproducten met o.a.
groenten, fruit, vlees, bier, wijn, vruchtensappen en snacks. Genoeg om je
maagje lekker te vullen. er is ook een klein horecadeel met snacks, ijsjes en

27

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 115, maart 2019

dranken en de winkels in Made zijn niet veraf. Op de camping is een kleine
dierenboerderij voor de kinderen en een grote speeltuin te vinden dus zij
gaan het vast naar hun zin hebben.
Houd er rekening mee dat het op zaterdagavond 4 mei, ook dodenherdenking is. We zullen jullie er op attenderen, want een momentje van
gepaste stilte hoort er zeker bij.
Programma:
vrijdag
Aankomst vanaf 12:00 uur op de camping. Met een drankje en hapje kunnen
jullie uitrusten van de vermoeiende trip. In de avond is er nog een proeverij
van een lokale bierbrouwer, RAMSES bieren. Hij komt ons van alles uitleggen
over het reilen en zeilen van de bierwereld en er zal misschien, waarschijnlijk,
ook wel wat te proeven zijn. Een gepast thema bedenken we nog.
zaterdag
Toerrit door het Brabantse land, waarschijnlijk een rondje door de Baronie
van Breda, maar het zou zomaar nog kunnen kantelen naar een bezoekje
aan Willemstad. Naar goed gebruik doen we dit zonder aparte tankstop. In
de buurt zijn een paar pompen te vinden, de organisatie heeft een kaartje
waar ze op staan.
Na de toerrit is het weer tijd om bij te keuvelen. Daarna de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door natuurlijk de BBQ en het natafelen.
zondag
Uitgerust en bijgeslapen weer op weg naar huis aan.
Adres:
Boerderijcamping Johan en Caroline
https://www.johanencaroline.nl/
Wagenstraat 74
4845 CX Wagenberg
28

Opgeven bij :
Benno@udcn.nl
alleen per mail opgeven
Telefonisch Informatie via
06-37529277
Kosten:
Kosten voor het weekeinde zullen 25 euro per persoon bedragen. Kinderen
en dagbezoekers die alleen de toerrit meerijden zijn gratis.
Voor de nieuwelingen:
Voor eten en drinken op een treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken, op het terrein zijn
beperkte horecamogelijkheden en een winkeltje maar vlakbij in Made is van
alles te vinden.
Op zaterdag is er de BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt (vuur,
brood, salades en sauzen) behalve het vlees, vis, veggieburger of wat dan
ook je nog meer wilt roosteren. Dat koopt ieder voor zich in, aan het eind van
de toertocht.
Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Algemene Ledenvergadering UDCN
dd. zaterdag 4 mei 2019

Traditioneel is er weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van
de UDCN, deze vindt plaats op het voorjaarstreffen, na de toerrit en
voor de BBQ.
Je kans om inspraak te hebben bij de activiteiten van de club. Ben erbij
en spreek je uit.
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1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen vorige vergadering

4.

Verslag secretariaat en ledenadministratie (Roel)

5.

Verslag penningmeester (Sandra)

6.

Kascommissie, verslag (Michel en Jos)

7.

Benoemen kascommissie boekjaar 2018

8.

Verslag redactie Russian Twin (Benno)

9.

Verslag clubwinkel (Gerrit)

10.

Verslag Treffens 2018 (Roel)

11.

Rondvraag
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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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Watjes treffen 2019
door: Jan Schut

Vrijdag gingen Fred en ik om 9 uur rijden. Fred op de ChangJiang en ik op
de MZ. Fred reed voorop, we gingen richting Haarlem over de N201. 90 km
in de plaats van 60 km, door Amsterdam heen. Fred wilde niet over de Hempont. Binnendoor via de Velsertunnel naar de randweg Haarlem naar N201.
We hadden een hoop stoplichten tegen. Daar hield mijn MZ niet zo van. Ik
moest moeite doen om de motor aan de praat te houden. Hij wilde elke keer
bij stilstaan afslaan. Hij deed dat anders nooit.

Gelukkig stopte Fred even, om de benen te strekken. Toen kon ik de motor
stationair iets verhogen. Alleen jammer dat ik aan de luchtmengselschroef
draaide, in de plaats van de stationairschroef. Die fout werd snel verholpen.
Daarna bleef hij weer lopen bij het stilstaan. We kregen nog meer stoplichten.
Naar een tijdje zie ik Fred zijn achterwiel slingeren en niet veel later stopte
Fred. Hij voelde dat er wat met wegligging van motor aan de hand was.
Gelukkig regende het niet meer. De motoren werden iets terug aan de kant
gezet. Daar konden we rustig kijken wat er mis is aan de motor zonder dat
34

we het verkeer hinderden. Er was geen slag in het wiel, maar ik voelde speling in het wiel. Lagers stuk dacht ik, Fred dacht einde treffen. Motor moet
afgevoerd worden richting Akersloot. Schroef het reserve wiel erin, dan
kunnen we weer rijden zei ik.
Met het reserve wiel
erin gingen we verder.
Even later stopte Fred
weer. Het reserve wiel
zat te dicht tegen het
cardan aan. Het wiel
had de cardan as
bus lost getikt. De bus
werd vast gedraaid
(linkse draad) en we
gingen weer rijden. Het
gebeurde nog een keer
dat de bus lost kwam.
Weer gestopt. We hebben toen besloten om bus lost te laten en iets terug te
schuiven zodat het wiel niet meer aan liep. Toen we bezig waren om dat uit
te voeren, kwam er een man aangelopen die vroeg dat er aan de hand was.
De man ging zaterdag naar het treffen. Hij woonde hier in de buurt.
Het treffen was niet ver meer.
Zonder verder problemen kwamen we om 13.00 uur op de camping in Huizen
aan. Daar werd het treffen gehouden. En we waren niet de eerste, er was al
één man. De blokhutten moesten nog open gemaakt worden. Er was ook nog
geen koffie. Dat moest allemaal nog komen. Gelukkig had ik de brander en
koffie mee. We waren wel aan een bakje toe.
Nadat we onze slaapplaats in een blokhut in orde gemaakt hadden, gingen
we kijken hoe we het wiel verder van de cardan konden krijgen. Er werd
naar een ringetje gezocht om er tussen te doen. Die hadden we niet bij ons.
Intussen kwamen meer treffengangers aan, die hadden ook geen ringetje bij
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hun. Dus ik ging naar een ijzerwarenzaak in Blaricum om een ringetje met
een doorsnede van 18mm. Ik kwam met een M16 ring terug. Het ringetje was
aan de buitenkant te dik om er tussen te kunnen. In de werkplaats van de
camping heb ik er een stuk van afgeslepen. Het wiel werd met het ringetje er
tussen ingebouwd. Nu zat het wiel te ver van de cardan af. De rem kwam niet
goed in de trommel. Wiel er weer uit en toen zagen we dat de ring dieper
de meenemer van de cardan in moest. En daarvoor moest er nog veel meer
van het ringetje afgeslepen worden. Dat zag ik even niet zitten om het ringetje tot 20mm af te slijpen.
De technische man van de Ural Dnepr Club werd er bij gehaald. Er moet
een langere bus in het reserve wiel om dit probleem op te lossen. Die bussen
zijn er in verschillende maten. De lagers van het achterwiel werden met de
as erin gecontroleerd. We voelde geen speling. Het achterwiel werd weer
terug geplaatst. Goed vastgezet en gecontroleerd op speling. Vreemd, geen
speling. Fred ging een proefritje maken. Bij het wegrijden zat ik geen slinger
meer in het achterwiel. Niet veel later kwam Fred terug lopend met motor.
Cardan as draaide maar het wiel stond stil. Achterwiel er weer uit, en toen
zagen we dat de meenemer van het wiel afgebroken was.
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Toen besloot ik om het zijpan wiel achter te plaatsten en het reserve in het
zijspan. Ook dat wiel liep tegen de cardan bus. Wel wat minder. De bus
goed vast zetten met Loctite werd toen besloten. Dan loopt de bus niet meer
los. Loctite moest eerst nog gehaald worden. Dat wordt een zaterdag klus.
Tijd voor een biertje. Het werd al drukker met treffengangers. Ik zag bekende gezichten van de Zandpaden-toertocht, Oostbloktreffen en Wintertreffen
in de Ardennen. Het wintertreffen deden de Ural Dnepr Club samen met de
MZ club. Het Watjestreffen is voor Ural Dnepr Club daarvoor in de plaats
gekomen. Voor de MZ club was het wintertreffen 2 weken terug gehouden
op de Vinkenkamp in Lieren. Het eten werd verzorgd en het kampvuur ging
aan. ‘s Middags was er al gebakken vis. Er werd glühwein gemaakt. Het eten
bestond uit 2 maaltijdsoepen (uiensoep en erwtensoep). Om 12 uur ging ik
richting de blokhut.
Zaterdag.
Om half 9 stond ik op, Fred was er al uit. De koffie was al gezet. Er waren al
wat mensen op been. Even later werden eieren gebakken en konden we
ontbijten. Daarna ging ik de motor aftanken voor toertocht. Fred had geen
zin in de toertocht. Hij wilde eerst de motor in orde hebben. Hij liep al met
Loctite en remmenreiniger richting zijn motor.
Voor de start van de toertocht werd een briefing gehouden. Daarin werd
vertelt dat de persoon achter de voorrijder bij een afslag aan de kant ging
staan, om de groep de goede kant op te laten gaan. Daarna sluit hij als één
na laatste weer bij de groep aan, net voor de vaste laatste man. Dat was
nieuw voor mij, ik kende deze werkwijze nog niet. Dus ik ging nog niet voor in
groep rijden. Eerst even kijken hoe het in zijn werk ging.
Van de camping af via Blaricum en Eemnes naar Baarn. In Eemnes heb
ik begin jaren 80 tijdje in de bouw gewerkt (160 woningen). Ik zag niks
bekends toen we er door reden. Van Baarn naar Eemdijk., door de Eempolder via Blaricum naar de haven van Huizen. Daar zijn we gestopt om
foto’s maken en de benen te strekken. Daarna een bezoek aan de bromfiets
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en motorcollectie van Gerard Post in Huizen. Hij had aardig wat bromfietsen
staan en een paar lichte motorfietsen. Het meeste wat er stond was 2 takt,
2 takt motorfietsen heb wel wat mee (MZ). Gerard knapt ze zelf op, boven
had hij een werkplaats. Die hebben we ook bekeken. Via Oud Valkeveen
door de vesting van Naarden naar Nederhorst den Berg. Daar hadden we
een stop bij restaurant “Het Spieghelhuys”. Op het plein waar we de motoren
parkeerden was ook een viskar. Die had ik eerder in beeld dan het
restaurant. Een kibbeling gaat er altijd wel in. Ik zag toen een deel van de
groep het restaurant in gaan.
Na de kibbeling ben ik ook het restaurant in gegaan voor de koffie, Fred
was daar ook. Hij had proef gereden met zijn ChangJiang, de cardan bus
blijft nu vast zitten. Hij heeft een dik uur op ons gewacht, door wat pech
gevallen waren we daar later dan gepland. Na de koffie gingen Fred en ik
terug naar camping. Nog even getankt onderweg.
Eerste pech geval was met een ChangJiang als ik me niet vergis. Zijn vlotter
was lek (kunststof). Die man haakte af, en ging terug naar Camping. Daar
waren we niet ver van verwijdert. Het tweede geval was een Ural die tegen
een paal was aangereden. Die kon die hij op het onverharde pad niet meer
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ontwijken. Daardoor sloeg de motor af en wilde niet meer starten.
Iwan sleepte de Ural af naar een parkeer-plaats verderop. Daar werd hij
neergezet om later met een busje en aanhanger opgehaald te worden. De
man ging verder mee, bij iemand in het bakje.
Op de camping terug was het tijd voor een biertje. De Ural werd opgehaald
met het busje. De Ural werd van de aanhanger geduwd, en er werd gekeken
waarom hij niet wilde starten. Eerst hadden geen vonk, maar nadat iemand
de dodemansknop een paar keer aan en uit deed was er weer een vonk. De
bougiedop ging er weer op en de motor werd gestart, de motor liep weer.
Slecht contact in de dodemansknop was de boosdoener.
Het kampvuur ging weer aan, daarbij werd gebruik gemaakt van een dakbrander. Het duurde wel een tijdje voordat een natte hout vlam vatte. Waar
blijft de tijd dat we een vuur aanmaakten met droge kleine houtjes. Klein
beginnen en dan dat groter droge stuken hout en dan het grote natte hout.
We moeten er maar mee doen. Het is evengoed wel gezellig zo bij het vuur
met bier en glühwein.
Er toen werd er geroepen dat het eten klaar was. We gingen de kantine in.
De mensen die het eten verzorgden werden eerst even bedankt. Daarna was
het woord aan één van koks om uitleg te geven over het eten. De maaltijd
was een scheepsgerecht, kapucijners met rijst en spek, uien, augurken, stoofperen en nog een paar dingen. Het eten was goed.
Na het hoofdgerecht werd nog een speech gehouden over de laatste keer
Watjestreffen op camping “Woensberg”. En voor de Treffengangers was er
een mok. Na het toetje ging ik buiten bij het vuur uitbuiken. Daar heb ik rest
van de avond gezeten tot ik om 12 uur de blokhut op ging zoeken. Fred lag
al te slapen, moe van dat gesleutel !
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Zondag.
Toen het licht werd stond ik op, om half negen was dat. De koffie stond al
klaar. Na het ontbijt ging ik inpakken. Fred was al gepakt en bezakt, die
was er vroeg uit ! Jammer dat het regende. Het hele weekend hebben we het
getroffen met het weer. Bij de toerrit kwam de zon nog even kijken. Het was
alleen een beetje winderig, ook in ‘s nachts in de blokhut (maar dat kwam
door het eten).
Na afscheid genomen te hebben gingen Fred en ik rijden, dezelfde weg
terug als de heenweg. We hadden de verkeerslichten nu mee, en ook geen
problemen met de motoren. Even 12 uur was ik thuis, het was een leuk
weekend.

Jan Schut
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UDCN Agenda 2018/2019
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 Brabant. 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.
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.
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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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Motocrypto Twin nr. 115
Ja mensen, het eerste treffen van 2019 zit
er weer op. Dat betekent dat het voorjaar
klaar staat om de winter te verdringen en het
volgende treffen in voorbereiding is. Heb je
je spullen in orde, dan heb je wellicht tijd om
deze nieuwe crypto op te lossen.
Maar eerst de inzendingen van de vorige keer.
Dolf kok: De inkt is nog maar net droog en nu
al een oplossing. Sophie van der Steen: We denken dat we de oplossing hebben. Albert van der Haven: Voor het eerst in mijn leven een crypto opgelost,
ik ben benieuwd. Sjaak Chinaman: Nou de vorige keer was het zo goed
gegaan dat we nog maar eens een gokje wagen.
Tot onze vreugde kunnen wij meedelen dat alle inzenders de juiste oplossing
hebben ingediend. Hierbij namens de redactie, van harte gefeliciteerd!
Nieuwe opgave
1.Zijn hier op 8, 9 en 10 februari ingelegd.		
2.Het landschap langs deze rivier.			
3.Kritisch punt van dit gereedschap anders bekeken.
4.Hete pepers uit deze plaats.				
5.Tussen de wallen uitgemoord in deze stad.		
6.Bejaarde vogel in drassig gebied.			
7.Treffen langs dit meer, waarin je je zelf ziet.		
8.Een rijtje glazen inschenken.				
9.Niet zo heet gedronken als opgediend.			
10.Bij de gezagvoerder aan tafel.			
Succes ermee!
Stuur je oplossing door aan:
Luijt.postma@gmai.com
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Met Batten in de bocht
Gerwin Batten

Overgenomen uit Mag-a-zine 157, augustus
2018 – www.motorrijdersactiegroep.nl
We rijden allemaal de ene bocht na de andere.
Dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar het kan
ook eigenlijk altijd beter. Die betere bocht
begint vaak bij de bewustwording van hoe je je
bochten neemt. Een van de termen die je daarbij vaak voorbij hoort komen, is de ‘ideale lijn.’
Die term is zelf niet helemaal ideaal, moet ik
zeggen. Er is namelijk niet één ideale lijn. Niet
op het circuit, waar rijders bijvoorbeeld kiezen tussen defensieve of aanvallende rijlijnen. En ook niet op de openbare
weg, waar de ideale lijn opeens veel minder ideaal is als je niet door de
bocht kunt kijken of als er halverwege een putdeksel ligt. Met het oog op dat
laatste begin ik niet met de snelste, maar met de veiligste lijn. Samen met een
goede zithouding, waar ik het in de vorige aflevering over had, is die lijn de
beste basis voor goede, bewust genomen bochten. Snellere lijnen komen in
volgende nummers aan de beurt.
Ruimtekussen
De veilige lijn is de lijn waarbij je aan het eind van de bocht precies uitkomt
waar je had willen zijn, zonder onderweg te moeten remmen of bijsturen.
Die lijn begint met je plaats op de weg. In principe is dat in het midden van
je weghelft of rijstrook, of liever nog iets links daarvan: dan rij je niet over
maar langs de pijlen op het wegdek en ben je in sommige gevallen ook eerder zichtbaar. Je kiest deze positie omdat je dan optimaal gebruikmaakt van
je zogenaamde ruimtekussen: je creëert zoveel mogelijk vrije ruimte om je
heen. Die vrije ruimte is je veiligheidsmarge. Daarmee verklein je de kans op
ongewenste ontmoetingen met het openzwaaiende portier van een geparkeerde auto, een niezende fietser die van zijn ideale lijn afwijkt of – als het
om bochtenrijkere wegen gaat – rommel, stenen of uitstekende takken.
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Vingers in de neus
Deze positie is een goede basis voor de meeste bochten die je tegenkomt.
Belangrijk is altijd dat je die bocht goed kunt voorspellen en op basis daarvan je snelheid kunt bepalen. Kies daarbij in eerste instantie voor de snelheid
waarmee je die bocht met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus kunt
nemen. Rij dan vanuit je basispositie de bocht in en hou vanaf dat punt steeds
diezelfde positie en dezelfde snelheid aan. Pas als je je richtpunt kunt zien –
het eindpunt van de bocht, ofwel het punt waar je wilt uitkomen – draai je je
gas wat verder open om de bocht mooi af te ronden.
Tractie
Met je gas kun je ook de grootte van de bocht iets aanpassen. Gas erbij
betekent dat je meer vaart maakt en je motor een ruimere bocht zal kiezen.
Bij gas terug maak je je bocht juist kleiner. Zeker bij krappere bochten moet
je daar voorzichtig mee zijn: om een bocht goed en vloeiend te ronden, moet
je achterwiel voortdurend aangedreven worden. Als je teveel gas terugneemt, verdwijnt de tractie van je achterwiel en zal je motor naar binnen willen vallen. Daarom wordt bij haarspelden vaak geadviseerd om je snelheid
met je achterrem en niet met je gas te matigen.
Richtpunt
Het op tijd bepalen van je richtpunt – daar waar je aan het eind van de
bocht wilt zijn – is essentieel. Beeld je in dat je een nieuwe straat in rijdt.
Vanaf dit beginpunt probeer je zo ver als je kunt de straat door te kijken.
Dan weet je waar je naartoe gaat. Da’s natuurlijk altijd handig, zou je zeggen. Maar er is meer dan dat. Als je weet waar je straks uitkomt, heb je veel
meer ruimte voor wat er onderweg naar dat eindpunt allemaal kan gebeuren. Verkeer van rechts, voetgangers die opeens toch oversteken, autodeuren
die openzwaaien, datzelfde putdeksel van daarnet… Kun je daar in alle rust
en ruimte op reageren, dan heb je ook meer ruimte voor het bepalen van je
volgende richtpunt – enzovoort.
Om relaxed en veilig te kunnen rijden, is het belangrijk dat je ervoor zorgt
dat je emmertje nooit overloopt. Dit helpt!
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“Waar hálen ze het
(geld) vandaan…?!”
Door: Sandra Korpershoek

Als we met z’n allen rondtoeren op
onze Russen als we ergens in den
lande weer een treffen hebben,
dan geeft dat een zeer kleurrijke
stoet. Allerhande soorten, kleuren
en geuren komen er langs rijden.
Maar niet alleen de motoren zijn divers. Ook de berijders vormen een bonte
verzameling. Leden van allerlei komaf met één bindende factor: de Russische motorfiets.
Maar – net als iedere hobby – motorrijden kost geld. (Soms) veel geld!
Waar halen al deze mensen het geld vandaan ? We hebben leden van
velerlei pluimage. Welke (verrassende) beroepen gaan er schuil achter de
Russenrijders ? Een nieuwe terugkerende rubriek was geboren.
“Het beroep van….”.
En als bedenker van dit onderwerp, zal ik dan ook maar gelijk zelf het spits
afbijten.
Naam: 		
Sandra Korpershoek
Getrouwd:
met Ruud Korpershoek
Gezin(?):
dochter Linda
Motoren:
IZH Planeta 350 Sport en BMW R80/7
Beroep:
ik ben sinds 1993 doktersassistente (en “egeltje”)
Na wat omzwervingen in huisartsenpraktijken, heb ik gedurende 5 jaar bij de
bloedbank gewerkt. Maar in 2000 besloot ik meer afwisseling te zoeken en
ben ik bij een huisarts gaan werken. Dat heb ik zo’n 8,5 jaar gedaan.
Maar het bloed kroop toch (misschien wel erg letterlijk) waar het niet gaan
kan. In 2008 ben ik weer gaan prikken. Ditmaal op het laboratorium voor
huisartsen en specialisten in het ziekenhuis.
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Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?
Blijkbaar ben ik voor dit vak in de wieg gelegd. Want volgens de verhalen
van mijn moeder was ik als kind echt óveral bang voor, behalve voor bloed
prikken…. (iedere gek z’n gebrek, zeg maar). Toch heeft het even geduurd
voor ik de opleiding doktersassistente ging doen. De exacte vakken op school
waren niet mijn sterkste kant waardoor mijn decaan (zelf ook leraar scheikunde) er waarschijnlijk ook nooit aan heeft gedacht mij deze beroepskeuze
te adviseren.
Het goochelen met cijfertjes tijdens handelswetenschappen, vond ik wel
aardig. Bovendien was mijn vader magazijnchef en ik had af en toe wel eens
mee mogen helpen. Dus de boekhouding moest het worden. Maar al binnen
3 maanden had ik door, dat dit het toch ook niet was. Wat saai! Alleen maar
cijfertjes invoeren in de computer en de avondcursus viel ook erg zwaar. Ik
snapte er na 4 lessen al bar weinig meer van (eigenlijk een raadsel hoe ik
penningmeester ben geworden van de club, hè ?!).
Na een jaar besloot ik mijn baan op te zeggen. Mijn toenmalige werkgeefster vroeg mij toen wat ik dan wilde gaan doen. Ik had eigenlijk nog geen
idee. Zij raadde mij aan om doktersassistente te gaan worden. Haar nichtje
deed het ook en dat leek haar dé perfecte baan voor mij. In eerste instantie
keek ik haar wat glazig aan. Ik had nog nooit van het beroep gehoord. Mijn
huisarts zag ik al zelden, en bovendien had hij geen assistente. Hij deed alles
zelf. Maar na een eerste kennismakingsavond op de school, was ik verkocht.
Dát was het!
En toen ik al die natuurkunde, wiskunde en scheikunde ook echt kon gaan
toepassen, ja, toen snapte ik alles en haalde ik ineens achten en negens ! En
de twee jaar Latijn, die ik als bijvak voor de leut gevolgd had, kwamen nu
ook best goed van pas.
Wat vind je het leukst aan je werk?
Eigenlijk de diversiteit van mensen die ik dagelijks ontmoet. Het zijn kortstondige contacten, maar er komen soms leuke verhalen uit voort. En, eerlijk
is eerlijk, het streelt wel mijn ego als mensen mij zeggen dat ze “er dit keer
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helemaal niets van gevoeld hebben” of “dat er nog nooit eerder in één
keer goed geprikt was”. Al ga ik echt niet naast mijn schoenen lopen, want
daartegenover staan even zoveel mensen die het ineens wél pijnlijk vinden of
waar ik mis prik.
Wat zijn de minder leuke kanten?
Natuurlijk is mis prikken nooit leuk. Ik ben er niet om mensen expres pijn te
doen. Voor mezelf vind ik vooral het geklaag over drukte af en toe een
beetje veel worden. Als de zoveelste binnenkomt met de opmerking dat “het
anders nóóit zo druk is”, dan probeer ik het met een geintje af toe doen: “ik
kan ook echt maar één ding tegelijk, of wilt u dat ik de volgende alvast bij u
op schoot zet ?”. Maar ondertussen wekt het bij mij wel frustraties op.
Heb je nog een leuke anekdote?
Tja, zoveel ! In 11 jaar tijd verzamel je nogal wat. Maar één springt er toch
wel bovenuit. Vaak krijgen “bloedprikkers” bijnamen als: vampier, Dracula,
bloedzuiger. Of: “Zo, kunnen jullie slagers weer bloedworst maken”. Allemaal niet onaardig bedoeld, hoor ! Is altijd bedoeld als geintje.
Tot een collega ons vertelde van een héle lieve opmerking. Er was een man
geweest die haar zei: “Ik vind jullie net egeltjes! Jullie zien er zo lief uit, maar
jullie prikken zo!” Als mensen me dan ook vragen wat ik doe voor werk, dan
antwoord ik vaak: “ik ben egeltje!”.
Heb jij nu ook een beroep dat je niet zo 1-2-3 verwacht?
Of vind jij het gewoon leuk om wat meer over je werk te vertellen?
Of vind je het misschien lastig zelf iets te schrijven? Natuurlijk wil ik je er
graag bij helpen!
Stuur een email met je naam en je beroep naar penningmeester@udcn.nl en
ik neem contact met je op !!
Groeten,

				Sandra
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De Russische keuken
Russkaya kukhnya (De Russische keuken)
Hoewel onze huiskok Boris normaal heel erg
op tijd zijn bijdrage levert ligt hij nu waarschijnlijk zijn roes nog uit te slapen vandaar
dat we als redactie zelf de pen ter hand
nemen om een gerechtje aan te leveren, niets
Oostblokkerigs maar Oostenrijk lijkt er toch
een beetje op, nietwaar.
Apfelstrudel
Ingrediënten
• Strudel
• 250 gram bloem
• 2 gram zout
• eieren
• lauw warm water
• olie
• 100 gram paneermeel
• 50 gram boter
• 140 gram fijne suiker
• 10 gram kaneel
• 170 gram rozijnen
• citroensap
• 1100 gram zure appels(geschild in schijfjes en zonder klokhuizen)
• een scheutje rum, wodka, of andere drank naar smaak.
Hulpmiddelen
Een doek
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Bereidingswijze
Strudel: Alle ingrediënten tot een zachte deeg kneden tot het deeg niet meer
op handen en tafel plakt. Het deeg tot een bal vormen en met olie besprenkelen en dan ongeveer 20-30 minuten laten rusten. Vervolgens op met bloem
bestoven doek uitrollen tot een driehoek, met beide handruggen uitrekken tot
je er bijna door heen kan kijken en met boter bestrijken
De boter in de pan verwarmen, het paneermeel toevoegen en roosteren tot
het paneermeel een goud-bruine kleur krijgt. Meng de fijne suiker met de
kaneel (vanaf nu kaneelsuiker genoemd) Het mengsel van boter-paneermeel,
de kaneel-suiker en alle overige ingrediënten goed vermengen.
Het vulmengsel op het uitgetrokken deeg verdelen. Dikke overtollige randjes
verwijderen en het geheel voorzichtig met de doek oprollen.
De strudel op een met boter ingevette bakplaat leggen en in de oven bij
190 gr. goudbruin bakken
Serveren met een vanille-saus, slagroom of gewoon zo uit het handje.
			Succes...
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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.
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Steunpunten UDCN 2019

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

