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Coronaverklaring UDCN
Gezien de versnellende verspreiding van het Corona-virus en de aangescherpte maatregelen die momenteel getroffen worden door de overheden zijn ook wij als UDCN verplicht om onze verantwoordelijkheid hierin
te nemen. Ten tijde van het maken van deze Twin was er nog niet alle
informatie aangaande de ontwikkeling van de problematiek.
Ga er daarom vanuit dat alle vermeldde activiteiten in deze Russian Twin
onder voorbehoud doorgaan. Mochten daar veranderingen in komen de
komende weken dan doen we ons best jullie als leden zo tijdig mogelijk te
informeren hierover.
Laten we hopen dat we dit jaar zoveel mogelijk in goede gezondheid met
elkaar kunnen doorkomen en er, ondanks de huidige situatie in de wereld,
toch een mooi jaar van maken.
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Van de voorzitter
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de UDCN werd opgericht. Een jubileum
dat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Zo is de enveloppe van
de Twin deze keer iets dikker door een klein aandenken en proberen we
het hele jaar iets “bijzonders” toe te voegen aan onze activiteiten om bij dit
jubileum stil te staan.
Op het moment dat dit blad uit komt hebben we onze eerste activiteit al
gehad in de vorm van het Watjestreffen. Een traditie van vele jaren die we
dit jaar voor het eerst in een andere omgeving hebben gehouden. Eerlijkheidshalve: de nieuwe locatie is wel het vermelden waard, maar heeft heel
weinig van uit staan met het jubileum jaar. Daar was het watjestreffen echter
geen minder succes om. De locatie geeft eigenlijk net wat meer mogelijkheden dan de oude en de omgeving leent zich uitstekend voor een “Russische
veldtocht” (of bostocht) op de zaterdag.
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Bovendien was het er erg gezellig. Het enige dat echt verstek liet gaan was
ouderwetse koude en sneeuw, zodat het enige lid dat het koud heeft gehad
dat weekend vermoedelijk de interim-voorzitter was. Daarbij ietwat geholpen
door een deugdelijk griepje-onder-de-leden, zodat een echt wattig gevoel
me nog anderhalve week bij is gebleven. Doch dit terzijde.
Op de terugweg naar huis werd ik nog een tweetal uren getrakteerd op de
eerste vlagen van storm Ciara. Tijd genoeg voor enige filosofische overdenkingen, want ondanks de storm is iedereen die zondag weer min of meer
heelhuids thuis gekomen. Een ervaring rijker en soms met de noodzaak tot
klein onderhoud of een reparatie.
Zo is het met de vereniging ook: Met wat gericht onderhoud kunnen we alle
stormen op weg naar de volgende jubilea de baas. Net zoals we dat al 30
jaar volhouden.
Ik wens iedereen een goed verenigingsjaar!

Arjen van Viegen
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Van de redactie
Daar zijn we dan weer, de eerste Russian Twin van 2020 ligt weer op de
mat. Vanwege logistieke redenen wat aan de late kant maar nog ruim op
tijd voor het nieuwe seizoen. Dit jaar hebben we als UDCN weer een feestje
te vieren, we bestaan inmiddels al 30 jaar, een wapenfeit dat gevierd mag
worden. Ter meerdere eer en glorie van de vereniging vinden jullie daarom
bij deze twin een kleinigheidje. Veel plezier ermee. Bij een jubileum hoort een
speciaal logo, ook dit keer hebben we er weer een. Dankzij Paul Weekers
hebben we dit jaar het logo wat je aantreft in de twin, op onze kleding etc.
Toen ikzelf ruim 25 jaar geleden aan boord kwam had ik nog niet het vermoeden dat ik zo lang zou blijven hangen, ben niet zo’n clubjesmens normaliter. Op een of andere manier is de UDCN behoorlijk onder mijn huid gaan
zitten. SInds jaar en dag maak ik de Russian Twin, eerst met Jan Wassenaar
(na het overgenomen te hebben van Carel en Myra), daarna met Jos Luyckx,
Pieter Lettinga en nu met John van Ierland. Ondanks alles blijft het een dankbare klus om het boekje in elkaar te zetten voor jullie. Als ik wat oude Twins
erbij pak kom ik tot de conclusie dat de club niet zo heel veel veranderd is
door de jaren heen, we zijn vooral nog een groepje enthousiastelingen die
het russische ijzer een warm hart toedragen. Gelukkig zijn we nooit een echte
merkenclub geworden waar het originele schroefje zo belangrijk voor is. Wij
hebben over het algemeen allemaal gewoon een unieke originele motor tot
onze beschikking, dat is pas origineel.
Met al die jaren in de UDCN heb ik natuurlijk ook allerlei pluimage langs
zien komen als bestuursleden, de huidige serie bestuurders is vrij trouw en
langdurig aanwezig, tijd voor vernieuwing/aanvulling. Deze twin vind je een
uitnodiging, open vacature, voor de functie van evenementen coordinator.
Roel doet dit werk al jaren maar heeft met zijn dubbelfunctie als secretaris
aangegeven dat hij het graag zou willen overdragen. Heb je wel eens zin
om te laten zien hoe zo’n treffen georganiseerd moet worden, heb je zin om
actief te zijn in de club en er wat tijd aan te besteden, lees dan vooral zijn
open vacature en reageer.
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In 2020 werden we al opgeschrikt met een aantal grote zaken, het huidige
Corona (Covid-19) virus houdt zo langzamerhand iedereen in zijn wurggreep
en het lijkt levensgevaarlijk om nog te reizen. Gelukkig wordt dat reizen
straks iets veiliger en milieubewuster nu de maximumsnelheden, het grote
wapenfeit van de VVD, weer teruggedraaid zijn tot de oudsher bekende
maximumsnelheden. Die we trouwens pas kennen sinds 1974, toen ingesteld
werd dat het toch wel nodig was om e.e.a. te beteugelen, mede onder druk
van de toenmalige milieulobby en de Club van Rome, die vonden dat er aan
de rem getrokken moest worden omdat de voorraden opraakten.
Voor ons als zijspanliefhebbers met niet al te snelle motoren (en navenante
remmen) is daarmee het snelheidsverschil ietsje in ons voordeel aangepast.
Ik kan me nog herinneren dat in 2012 onze toenmalige voorzitter, Frans de
Wit, al eens een voorstukje schreef waarin hij het helemaal niet eens was
met die verhoging, nu, hij heeft gelijk gekregen. Milieuminnend Nederland is
overstag alhoewel ik persoonlijk wel twijfel of het iets gaat opleveren. Met
de veel te grote hoeveelheid mensen en de uitbundige reisdrang van onze
moderne mens, het belachelijk goedkoop kunnen reizen, en de uitbreiding
van vliegvelden, cruiseterminals etc. vrees ik dat het niets gaat opleveren.
Eerlijk gezegd verwacht ik dan meer dat de huidige maatregelen die genomen worden rondom de Corona-crisis, en daaraan gekoppeld het verdwijnen
van files en veel minder vluchten en reizen veel meer effect gaan hebben op
het milieu. Hopelijk houden ze e.e.a. bij het RIVM ook bij. Misschien is het ook
wel een eye-opener voor veel mensen om te zien dat het allemaal wel wat
minder mag en kan in de toekomst.
Met alle verhalen over energie, milieu en de bijbehorende transities in het
vooruitzicht vraag ik me wel eens af wat dit gaat betekenen voor ons als
liefhebbers. We zijn maar met een klein clubje natuurlijk, daarmee kunnen
we nooit op tegen het geweld van de grote jongens. Elektrische zijspannen
zijn er voorlopig niet veel (1 of 2 proto’s volgens mij) en veel andere
methodes zijn voor ons niet echt geschikt. Een waterstofmotor klinkt wel erg
vet natuurlijk maar de kans is groter dat het een motor in het water en het
stof wordt. Dat doen we trouwens al jaren, misschien waren we daar wel heel
vooruitstrevend mee.
5
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In deze twin vind je een aantal verslagen over het Watjestreffen wat
achter ons ligt, de standaard uitnodigingen voor de bekende weekeinden en
activiteiten en de uitnodiging voor de ALV. Een redelijk goedgevulde Twin,
gelukkig wel, blijf dat volhouden allemaal. Verder vind je in de Twin nog een
coupon, hiermee mag je op een van de twee resterende treffens dit jaar nog
een keer gratis langskomen om de sfeer te proeven. De coupon geldt voor
twee personen maximaal, 1 lid en aangetrouwde, echtgeno(o)t(e), vriend of
vriendin. Doe er je voordeel mee.
groeten,

Benno
De eerste Twin van dit jaar, een beetje onozel om iedereen een gelukkig
nieuwjaar te wensen aangezien we alweer in de 3e maand zijn beland.
Ik zat aan de andere kant van de aardbol rond die tijd, maar wil ik toch, bij
deze, iedereen een gezond, veilig en pechvrij motorseizoen wensen.
De gezondheid en de samenleving staan erg onder druk door het virus, wat
op dit moment over de aardbol raast. Ook onze club moet zijn verantwoordelijkheid nemen zodat er het een en ander moet worden afgelast of onder
voorbehoud moet worden aangekondigd. Ik ga ervan uit dat iedereen daar
begrip voor heeft !
Ikzelf zal proberen zo “normaal” mogelijk te blijven functioneren wat waarschijnlijk een lastige opgaaf zal zijn, gezien de beperkingen op dit moment
en wat er evt. nog volgt.
Ik vrees dat het niet zo snel voorbij zal zijn en het dus moeilijke maanden zullen worden voor iedereen ! Heel veel sterkte en gezondheid allemaal !!
groeten,

John
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The 2020 Red Star Rally will be held at Greetham Community
Centre, Greetham, Oakham, Rutland, England LE15 7NG over the
weekend of 21st to 23rd August 2020
Red Star Rallies are held every four years as a collaboration between the three
East European motorcycle owners' clubs in the UK and offer the biggest, most
comprehensive East European motorcycle experience available in the country.
This one takes place on the large field associated with Greetham Community
Centre, a venue familiar with hosting classic vehicle events throughout the year.
The club house has a fully licensed bar and a kitchen hoping to provide evening
meals on Friday and Saturday and breakfast on Saturday and Sunday.
Water is available from the building but there are no electrical hook ups on the
campsite except for the COC gazebo.
Two nights camping will cost you £15, for Friday and Saturday night.
A Saturday only day visit will cost £10.
There is a classic vehicle meeting on Thursday evening. If you want to stay
Thursday night you can camp from around 8.30pm after this meeting has
dispersed.
There is some possibility there may be trophies for furthest travelled, most
embarrassing break down, shiniest motorcycle, or even the scruffiest!
Entertainment will be provided by the attendees themselves so anyone with a tale
to tell or photos to share can bring along a USB drive and plug it in the projector
provided.
There will be a self guided ride out on Saturday with the route printed on hand outs
for participants to enjoy at their own pace rather than follow a route leader.
Contact cossackownersclub@gmail.com or phone 07504 700522
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Sleuteldag 2020

Zaterdag 4 april 2020
Ook deze zachte winter kunnen we allemaal nog doorrijden zonder grote
aanslagen op mens en machine, nog even en Rijkswaterstaat kan zijn zoutvoorraden voor de winter opdoeken. Dan kunnen we in de zomer de weg
niet meer op omdat er zout gestrooid wordt als remedie tegen gesmolten
asfalt.
Ben je toch dingen tegengekomen waar je je twijfels over hebt en die een
deskundiger blik nodig hebben dan die van jezelf ?
Speciaal voor wat grotere problemen is er onze Sleuteldag in Hilversum in
de werkplaats van aannemingsbedrijf Manten.

Je bent welkom bij:
Manten Aannemingsbedrijf
			Vaartweg 185
			1217 ST Hilversum
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Hij stelt werkplaats, koffiezetapparaat en parkeerruimte beschikbaar.
Je bent zaterdag vanaf 10.00 uur welkom. Voor de lunch wordt gezorgd.
Op zaterdag zijn er ook onderdelen te koop. Jan Wassenaar is dan aanwezig en eventueel kunnen ook zelf meegebrachte onderdelen worden
uitgewisseld.
Weet je al wat je wilt gaan doen en heb je daarvoor onderdelen nodig!
Neem dan vooraf contact op met Jan Wassenaar, hij kan dan de benodigde
onderdelen meenemen.
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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Verslag Watjestreffen 2020 in Vierhouten
door: Huib Stiegelis

De laatste jaren leek er soms een vloek te liggen op mijn treffen bezoek. Als
er een UDCN treffen was stond mijn band agenda reeds volgeboekt. Behalve
als er een Watjestreffen was, dan kon ik altijd. Vorig jaar stond voor mij (en
veel andere leden) in het teken van het afscheid nemen van een bijzondere
locatie, namelijk onze vertrouwd kampement in Blaricum ‘De Woensberg’.
Ik kan een twin vullen met mooie verhalen over wat we daar als bestuur
(bestuurstreffen) en reguliere treffens hebben meegemaakt. Maar goed, het
gaat nu om onze nieuwe locatie in Vierhouten.
Helaas was er geen rijdende Rus voor mij paraat en moest ik wederom met
een ‘Jap’ in plaats van een ‘Jup’ op stap. Maar in tegenstelling tot andere
jaren heb ik nu een vriendin (Christa) die motor rijden wel leuk vindt en
zodoende was ik dit treffen samen met haar. Omdat er niet veel bagage
mee kon op de Honda reed Christa in de auto achter me aan. Dit kwam de
thuistocht ook ten goede, maar dat later.
We arriveren in goede gezondheid, wat niet voor ieder vanzelfsprekend is.
Ik hoor bij aanvang dat Ben heeft moeten afhaken door een ongelukje
waarbij hij zijn gezicht verwondde. Ik hoop dat alles nu weer goed is met Ben
en dat hij er volgend jaar weer gezellig bij is.
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Maar verder wijkt de ontvangst op de ‘Boomklever’ in Vierhouten niet erg af
van die op de Woensberg. Het eerste wat opvalt zijn de huisjes die, op een
kacheltje na, erg op de huisjes van de Woensberg lijken. Ook de gezamenlijke ruimte is, ondanks anders ingericht, van de zelfde strekking. De koffie
staat klaar en de vaste kookploeg (Benno, Henk en Hans) zijn al bezig met
de avondmaaltijd. Er staat buiten al een ploegje rond het ‘kampvuur’ wat pas
veel later aangestoken zal worden. Doet een beetje aan als honden die al
een poosje voor hun voederbak zitten te wachten. Maar goed na een poos
wachten worden ze beloond.
Binnen zitten de andere leden die er al eerder waren aan een tafeltje of
hangen op een van de banken. Altijd gezellig en relaxed.
Dan maar een huisje zoeken, we belanden, als bijna altijd, bij de Eef en
Marion clan. Later schuift ook Sandra binnen waarmee we op 1 bed na vol
zitten. Dan ook maar even aanschuiven bij het nog niet aangestoken kampvuur.
Tijd voor de soep wordt er gegilt, uiteraard de befaamde erwten- en uiensoep van Benno. Deze smaakt zoals altijd erg goed, maar heeft, ook zoals
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altijd tot gevolg dat je ‘s nachts hier en daar een ‘aarstrompet’ hoort spelen.
In het ene huisje klinkt het als ‘Marty’ je weet wel uit de jaren 60, (dat vonden
we toen nog leuk). In het andere huisje klinkt er meer harmonieus aarstrompetspel waarmee de ‘Gebroeders Brouwer’ bekend werden (ook jaren
60 helaas).
Over slapen en trompetspel gesproken, wat van te voren niet door de
organisatie gemeld was, is dat de Boomklever op een oude natuurbegraafplaats is gesitueerd waar naar overlevering Neanderthalers begraven
liggen. Dit merken we ‘s nachts, er loopt constant een waggelende op een
Neanderthaler lijkende figuur door ons huisje. Best wel eng, er wordt onverstaanbaar gemompeld waarbij de boeren en scheten gelijk-tijdig zijn niet
stoffelijk lichaam verlaten. We zijn blij dat het licht wordt en begeven ons
naar het ontbijt.
Follow up uitleg! Na een briefing gaan we op pad, duidelijk mag zijn dat de
omgeving perfect is om aan een mooie toerrit te voldoen. Bos en hei volgen
elkaar op, ook rijden we langs een schaapskooi waar de schapen altijd
getrouw de herder volgen. Maar ook wij rijden al een poos als schapen achter herder Gerrit aan blijkt, er zijn geen pech of andere verstoringen.
Na de boodschapjes gaan we naar het kampement om weer te doen waar
we goed in zijn.
Maar niet de
kookploeg, er
wordt een Braziliaans gerecht
bereid wat al
heerlijk ruikt.
Wat Sandra niet
weet (ze is jarig!)
is dat er aan
haar gedacht is,
er zijn kaarsjes
die uitgeblazen
moeten worden
12

en cadeautjes. Eten! Met een mooie uitleg door Henk over over het verfijnde
recept met geheime ingrediënten moet ik toch even denken aan die eigenaar
van een shoarma zaak die over zijn geheime ingrediënt sprak van zijn shoarma saus. Snel die gedachte bannen en aanvallen. Blijkt dat wij als motor
clubje dan toch niet vreemd zijn van een culinaire maaltijd.
De media schateren ondertussen over de naderende zondagstorm (Chiara),
een ‘horrorstorm’. Ik besluit om later die avond op huis aan te gaan. Op een
solo motor heb je tenslotte meer last van de storm dan met een span is mijn
motivatie.
Ik volg Christa op mijn motor en zoek een tankstation, alleen maar E10
verkrijgbaar, na 3 tankstations en een echt bijna lege tank kan ik gelukkig
tanken. De snelheid zit er in en we en zijn snel thuis, waar ik terug denk aan
een mooi geslaagd treffen. Dank aan de organisatie!

							Huib
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De TIEN van de TWIN
door: Marion Bilars
Ditmaal met:
Naam:
Arjen van Viegen
Leeftijd:
46 jaren jong
Gezinssamenstelling:
Getrouwd met Tanja, twee schildpadden, twee konijnen, twee Grasparkieten
en een dwerghamster
Beroep:
Functioneel specialist.
Motorpark:
Een rode solo K750, een zwart Ural-kopklepper zijspan, een Yamaha SR400
met een oranje biesje en een Aprilia Scarabeo die onder de laag woonwerk-straatvuil nog ergens blauw schijnt te zijn.
Lid van de UDCN sinds:
Goede vraag. Ik weet het niet exact, maar ik vermoed 2010.
1.

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

Eigenlijk ben ik min of meer per ongeluk begonnen aan een Rus. En toen ik
er eenmaal aan begonnen was wist ik het eigenlijk zelf nog amper. Ik zocht
een knutselproject en vond een bijzonder roestig “dinges” met een kapot
motorblok en een versnellingsbak die niet meer wilde draaien. Dat leek me
wel een uitdaging. Ter verhoging van de feestvreugde was er een set mottige papieren bij die later bij nadere beschouwing vertelden dat ik een KMZ
K750 in huis had gehaald.
14

Na een paar jaar knutselen was het hoopje onduidelijk ijzer veranderd in een
rode solo K750 die na een bezoekje aan de RDW verrassend leuk bleek om
op te rijden. Nou ja.. en toen heb ik hem maar gehouden.
2. Wat is je beste herinnering aan je span?
Dat is een lastige. Zowel het span als de solo mogen nogal vaak de weg op
en dan maak je nog wel eens iets mee en daar zitten een hoop leuke dingen
bij. Ik denk dat als ik de vraag uitleg als “Wat is de beste herinnering aan
je Rus” dat het de eerste langere toertocht met die K750 is geweest. Hij had
net een kenteken, Het was heel vroeg op de morgen en nat, grauw en het
vroor een paar graden. Eigenlijk helemaal geen mooi motorweer, maar het
was heel stil op de weg en het gevoel dat je 180 kilometer kunt rijden op
iets dat je in essentie zelf helemaal hebt ge(her)bouwd maakte het wel heel
bijzonder.
Met de zijspan zal het een van de kampeer-tripjes zijn, al kan ik niet helemaal kiezen welke. Het feit dat je gewoon even een arm spulletjes en een
tent er in kunt droppen en weg rijden maakt een weekendje weg wel heel
makkelijk.
3.En wat is je slechtste herinnering aan je span?
Hmm.. Dat zullen de voormalige klepzetel-problemen van mijn Ural zijn.
Best irritant als je met een goed lopende motor een eind van huis gaat, hem
ergens neer zet en er na afkoeling achter komt dat íe onmogelijk te starten is
omdat er geen enkele vorm van compressie meer is. Heb ik twee keer gehad.
Door te slappe klepveren mocht ik iedere 200 kilometer kleppen stellen. Nou
ja, tot het hele stelbereik en een uitlaat-klepzetel op was dan. Toen was het
helemaal over. Daarna kreeg hij nieuwe Klepveren van Duits fabrikaat en
een paar nieuwe klepzetels van Ruud (Korpershoek) die eigenlijk voor een
Opel Corsa of Volkswagen Polo of zoiets bedoeld waren. Sindsdien is het
probleem weg en controleer ik kleppen in plaats van dat ik ze stel.
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4. Heb je een leuke anekdote over de club?
Tot mijn schaamte… nee. Het is altijd erg gezellig, maar anekdotes??… nee,
sorry.
5. Heb je nog andere hobby’s?
Eerder te veel hobbies dan te weinig. Naast de motoren bouw ik af en toe
een gitaar en geef instructie in paragliden. Daarnaast ben ik ook heel druk
geweest met Schermsport en modelvliegen, maar die laatste twee schieten er
de laatste jaren bij gebrek aan tijd nogal bij in. Oh ja, en een goed boek is
ook nooit weg.
6. wat was je beste treffen ooit?
Het laatste treffen denk ik. Die staat nog het meest helder in mijn geheugen ;)
7. welke motor uit het UDCN bestand vind jij het mooist?
Ik twijfel een beetje. Het leuke aan de Russen is dat ze allemaal iets “eigens”
hebben en dat kan ik best waarderen. Té glimmend/gepoetst/gepolijst vind
ik heel knap, maar voor mijn gevoel niet helemaal passen bij een Rus. Te veel
verroest/verrot/bemost hoeft van mij ook niet. Gewoon een “netjes, maar
gebruikt” uiterlijk vind ik het mooist. Daar hebben we er gelukkig een heleboel van.
En verder vind ik de Tula van Benno heel leuk. Wel iets totaal anders dan de
“doorsnee Rus”, maar diversiteit is juist leuk. (Mits hij achteraan gaat rijden
uiteraard… Het blijft een tweetakt hè ;) )
8. Heb je voor de lezers eventueel een motor tip?
Ja: Rust roest. Motoren zijn gemaakt om te rijden en motoren die dat regelmatig doen hebben een stuk minder problemen.
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9. Wil je nog iets kwijt; wil je nog iets zeggen of heb je nog een opmerking?
Ja.. Er zijn een aantal mensen binnen de UDCN die ontzettend veel werk
verzetten om de boel draaiende te houden in de vorm zoals we die kennen.
Zonder hierbij specifiek namen te noemen lijkt het me een goed idee om die
hierbij eens te bedanken voor hun inzet.
10. Wie wil jij uitnodigen voor de volgende TIEN?
Dat is een lastige. Bijna iedere naam die bij me op komt staat al op de lijst
van “ooit in de tien verschenen”. Hoewel… Volgens mij staat Roel de Glopper
er nog niet tussen, dus hierbij.
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De clubwinkel

Hoe zit dat nu eigenlijk?
De meeste leden van de UDCN
hebben wel eens met de clubwinkel te maken gehad. Is het niet
voor een setje handboekjes voor
de nieuwe aanwinst, dan wel op
een treffen waar de nodige shirts,
sweatshirts en petjes aangeschaft
werden. Maar hoe werkt dat nu
achter de schermen, logistiek,
organisatie, personeel etc. Een
inkijkje.
In, ik meen 2009, heb ik het stokje overgenomen van Hans Wakka, mijn
illustere voorganger. Na een inventarisatie heb ik het toenmalige bestuur om
een financiële injectie van 1500 euro gevraagd. Een fors bedrag, maar echt
noodzakelijk om de voorraad een boost te geven. Er werd een voorraadje
instructieboekjes aangelegd, toentertijd de voornaamste bron van inkomsten.
Maar er kwamen ook petjes, vlaggetjes, badges, t-shirts, sweaters enzovoorts.
Het streven was en is nog steeds om op alle treffens
aanwezig te zijn, wat helaas niet altijd lukt, maar
we doen ons best. Ik had het geluk in mijn vorige
woonplaats Ijsselmuiden over een ruime garagezolder te beschikken waar de voorraad netjes kon
worden ondergebracht.
Wanneer we precies met de webwinkel zijn begonnen weet ik niet meer, maar via de opgezette
webwinkel werden er heel wat boekjes en kleine
clubspulletjes verkocht. Kritiek werd het toen we
in 2011 besloten te verhuizen. Was er dan wel
ruimte voor de clubwinkel? Maar gelukkig was de
nieuwe woning in Eerbeek behoorlijk ruim en kon er
18

weer een zolder ingericht worden voor de spullen.
In de loop der jaren hebben heel wat boekjes hun
weg gevonden naar de gelukkige bezitters van een
Russische driewieler. Inmiddels was ook John actief
geworden voor de clubwinkel. Hij hield zich in eerste
instantie bezig met het ontwerpen van de shirts, door
de prints in de boeken en van internet zodanig te
bewerken dat ze op shirts konden worden afgedrukt
en het zoeken van goede en betaalbare drukkers
hiervoor. Bij de treffens is Fred bijna altijd aanwezig
om te assisteren bij de verkoop van voornamelijk
t-shirts, sweaters en hoodies. Door de activiteiten
van John is het assortiment behoorlijk uitgebreid met
vaak gewaagde kleuren. Niet alleen maar zwart
of bordeauxrood tegenwoordig maar ook neon of
gifgroen.
De verkoop op de treffens is tegenwoordig de hoofdmoot. Een omzet van
4 a 500 euro op een weekend schrikken we niet meer van, maar is wel
een uitzondering. Vooral wanneer er
nieuwe ontwerpen zijn, gaat het soms
erg hard. Ingewikkeld is de inkoop toch
ook wel. Welke maten/kleuren/ontwerpen, hoeveel van elk. Niet echt goed in
te schatten voor ons als amateurs.
Het nadeel van het beheren van de winkel is dat je toch een hoop moet
meeslepen. We hebben stevige transportkratten en onlangs heb ik een liftje
gemaakt om niet elke keer met gevaar voor eigen leven die vlizotrap op en
af te moeten. Ook is de helft van de voorraad naar John gegaan, die toch
wat centraler in Nederland woont en hierdoor is het misschien ook mogelijk
om de clubwinkel op elk treffen aanwezig te hebben.
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Het versturen van spullen komt steeds minder voor. Wel af en toe een boekje,
wat klein spul en dergelijke. De boekjes printen we in eigen beheer uit omdat
de drukkosten te hoog zijn geworden. Hiervoor hebben we een forse laserprinter staan, een Mac mini en spullen om de boekjes in te binden.
Van alle inkomsten en uitgaven wordt nauwgezet een administratie bijgehouden die jaarlijks in het bestuur en op de jaarvergadering aan bod komt.
Deze wordt net als de jaarrekening van de club elk jaar door twee leden van
de UDCN gecontroleerd en vervolgens vastgesteld. Inmiddels is er een flinke
voorraad en een positief saldo op de rekening van de clubwinkel maakt het
mogelijk dat er ook ruimte is voor nieuwe ideeën. Dus brand maar los!

Gerrit
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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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Vacature evenementencoördinator
In 2005 lid geworden van de UDCN en vijf jaar een bestuursfunctie
kunnen afhouden. In 2010 werd de druk vanuit het bestuur te groot, de
vorige evenementencoördinator stopte ermee en ik werd gestrikt als
coördinator en dus automatisch als bestuurslid. Ik had eigenlijk nauwelijks
een idee waar ik aan begon. Na het met veel plezier tien jaar te hebben
gedaan (2010-2020) geef ik het stokje over en stop aan het eind van dit
jaar.
Aangezien in 2020, de activiteiten van 2021 al op de rit moeten worden
gezet zoeken wij een nieuwe evenementencoördinator die beschikbaar is
om mee te lopen vanaf het Voorjaarstreffen. In de rest van 2020 zal de
nieuwe coördinator zich bezighouden met de planning van 2021 terwijl ik
over zijn schouder meekijk.
Mijn opvolger kijkt de rest van dit jaar mee over mijn schouder hoe de
praktische uitvoering verloopt.
Wat wordt en van je verwacht?
Eigenlijk heel simpel, jij regelt dat dingen geregeld worden.
Wat houdt dat in de praktijk in?
Allereerst, hoe kom ik aan mensen die een activiteit willen organiseren?
Dat is voor alle activiteiten behalve de kampeertreffens hoofdzakelijk
checken of de mensen die het elk jaar doen het volgend jaar ook weer
doen.
Bij de kampeertreffens is dat anders. We hebben er altijd naar gestreefd
om de drie kampeertreffens “eerlijk” te verdelen over het land en bij
voorkeur een locatie niet binnen vijf jaar weer te gebruiken.
Dat betekent dat je eigenlijk op alle Treffens minimaal je neus moet laten
zien (hoeft niet het hele weekend) om mensen uit te dagen om een weekend te organiseren in het jaar daarop.
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Wat kost het aan tijd?
Buiten twee bestuursvergaderingen ( ± 4 uur per keer) per jaar, uiteraard
je aanwezigheid op de activiteiten en verder kan alles per mail, telefoon
en Whatsapp.
Dit zal gemiddeld zo’n 3 uur per maand zijn met een piek in de laatste
maanden van het jaar om de treffenkalender van het jaar daarop rond te
krijgen. Is dat gelukt, dan is het tijdsbeslag bescheiden.
Is je interesse gewekt, maar wil je meer weten?
stuur een mail naar evenementen@udcn.nl met je vraag en telefoonnummer en ik bel je terug.
We willen op de ALV graag de nieuwe evenementencoördinator aan de
leden voorstellen, wie pakt de handschoen op?

Roel de Glopper
namens het
bestuur.
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Even Voorstellen
door: Bert Haer

Graag stel ik mij aan jullie voor als nieuw lid van de club. Mijn naam is Bert
Haer. Ik woon in Enschede en ik ben sinds kort met pensioen en opa. Een
nieuwe fase in het leven.
Op mijn 35e wilde ik gaan motorrijden. Maar mijn vrouw zag dat niet zitten.
Te gevaarlijk. We kwamen tot een compromis: wel een rijbewijs, wel motorkleren en wel een motor. Maar een die niet kon rijden. Het werden 6 kratten
met in totaal één Matchless om te restaureren. Maar dat is een fikse klus en
na twee jaar reed dat ding nog niet. En omdat mijn vrouw inmiddels gewend
was aan het idee van een motor ging de Matchless eruit en kwam er een
rijdende motor in. Maar een die niet zo hard kon. Een Jawa 350 cc, zwart en
met een eigenaardige kickstarter die ook koppeling was. Veel plezier van
gehad. Tot die eigenaardige tic die maar niet wegging en die uiteindelijk
een vastloper werd. Veel van geleerd zoals mengsmering maken en stilstaan
langs de kant van de weg om te sleutelen. Geinig ding. Ik heb er een verzamelaar uit Brabant
blij mee gemaakt.
Toen kwam er een
Yamaha XS400. Eerst
een blauwe, later een
zwarte. Onder druk
van mijn zoons ging
mijn vrouw één keer
achterop. Maar het
duurde slechts 400
meter tot ze er af
wilde. Doen we niet
weer. Intussen werd
het aantal gereden
kilometers steeds
meer en om dan
toch ook vlot mee te
24

kunnen was de volgende stap een Honda 750. Een fijne toermotor met een
minimum aan onderhoud. Dat doe ik zelf maar het moet wel leuk blijven.
Maar altijd kriebelde de gedachte aan een motor met zijspan. Misschien
omdat mijn opa als agent Harley had gereden met een bakje. Ik heb nog
een foto met hem, de Harley en in het bakje een Rus. En heel, heel vroeger
had mijn vader verkering met een Russin. Wie weet komt het daardoor. Die
belangstelling voor de Ural. Want die heb ik sinds kort. Met een bakje.
Precies de goede mengeling tussen een ouderwetse uitstraling, eenvoudige
techniek, sleutelen en rijplezier. Kon overigens al wel direct aan de bak.
Want de olie kwam met straaltjes uit de cardanaandrijving. Maar mede
door de goede begeleiding van Richard was dat een leuke klus die snel
was gepiept. De boel is weer dicht en we zijn weer vrolijk op pad. En wie
weet….gaat mijn vrouw ooit in het bakje. Je gaat er dan van horen.
Groet,

Bert Haer
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Voorjaarstreffen en ALV in Het Groene Hart
8-9 en 10 mei 2019 (week later dan anders)

In dit Lustrumjaar zijn we te gast op camping "De Boerderij" verscholen aan
riviertje de Lange Linschoten onder Woerden Een winkeltje voor de
dagelijkse boodschappen is er niet. Televisie evenmin. Wifi is alleen
beschikbaar in de tot zithoek omgebouwde voormalige hooiberg.
Het is een kleine camping met goede voorzieningen en een speeltuin voor
de kleintjes. Natuurlijk mogen we er fikkie stoken en honden zijn welkom, mits
aangelijnd.
LET OP: vanwege het lustrum hebben we een afwijkend programma.
Dit Lustrumweekend is voor iedereen GRATIS.
Programma
Vrijdag		
12.00 uur
Vanaf deze tijd ben je welkom op het
				terrein.
		
19.00 uur
Algemene Leden Vergadering.
				
De stukken zijn vanaf 1 april beschikbaar
				
onder de link op de website:
				Stukken ALV 2020
Zaterdag
10.00 uur
Dit keer vanuit Linschoten een rondje om de
				
stad Utrecht. Op tijd vertrekken dus met een
				volle tank.
				
De route is ca. 100 km lang.
				
Aan het einde van de toertocht is er gele		
				
genheid om inkopen te doen.
		
18.00 uur
Maaltijd aangeboden door de UDCN.Dit
				keer geen BBQ
Zondag				
Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer
				op huis aan.
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Adres 						
Natuurcamping De Boerderij,
Zuid-Linschoterzandweg 15,
3425 EM Snelrewaard
Opgave bij
Roel de Glopper		
Bij calamiteiten			

E-mail: evenementen@udcn.nl
Roel de Glopper: 06-24738841

Voor de nieuwe leden onder ons.
Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen om
vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag verzorgt
de UDCN de warme maaltijd. Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading
aangewezen.
Genoten van dit Treffen? Denk je, dat kan niet zo moeilijk zijn om een keer bij
mij in de buurt te organiseren!
Geef dit door aan Roel de Glopper. evenementen@udcn.nl
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Algemene Ledenvergadering UDCN
vrijdag 8 mei 2020 19.00

Dit jaar doorbreken we een reeds lang bestaande traditie.
We nodigen iedereen uit op vrijdag in plaats van zaterdag voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op de lokatie van
het voorjaarstreffen, Natuurcamping De Boerderij, Zuid-Linschoterzandweg
15,
3425 EM Snelrewaard.
Dit is je kans om je (on)genoegen te uiten. Laat die kans niet lopen.
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Verkiezing nieuwe voorzitter

4.

Notulen vorige vergadering

5.

Verslag secretariaat en ledenadministratie (Roel)

6.

Verslag penningmeester (Sandra)

7.

Kascommissie
- verslag (Hidde en Edward)
- benoemen kascommissie boekjaar 2020

8.

Verslag redactie Russian Twin (Benno)

9.

Verslag clubwinkel (Gerrit)

10.

Verslag Treffens 2016 (Roel)

11.

Rondvraag
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Korte impressie Watjestreffen 2020
door: Luijt Postma

Wel even wennen om niet op de fiets naar het treffen te gaan, maar
dat ter zijde. Nog wel even staan dubben, met het Ural-span, of solo op de
Italiaanse toer? Het BMW span was geen optie, want dat stond nog in de
steigers. Goede raad was niet duur en koos ik Italiaans, met handvatverwarming en navigatie. Je bent een watje of je bent het niet.
Vrijdag was het prima weer en reed ik op mijn gemak door polders en bossen richting Vierhouten. Het ging voorspoediger dan ik dacht en om niet veel
te vroeg te arriveren, zette ik ergens op de Veluwe de fiets bij een parkeerterreintje aan de kant. Daar stond ook een provinciale wegbeheerder onder
een paraplu met een laptop. Ik vroeg of hij regen verwachtte -maar nee- hij
gebruikte die als zonnescherm om het beter te kunnen zien. Na wat gepraat
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over wegbeheer, gevaarlijk rijgedrag en motorrijden, kwam er een MZ-tje
voorbij tuffen. Ik schatte in dat die het zelfde doel had als ik en dat bleek te
kloppen. Ik stapte weer op en vervolgde mijn weg.
Op het terrein aangekomen, stond Benno in de keuken in grote pannen te
roeren. Het rook er naar snert en uiensoep. Intussen liep het terreintje vol
motoren, busjes en aanhangers en mensen. Tijd om een hutje uit te zoeken
en een bedje in te richten. Het terrein had veel weg van wat wij in Huizen
gewend waren, een mooie kantine en als extra, een warme kachel. Aan veel
was gedacht, zoals hout voor een kampvuurtje en een koffiezetter, maar die
gaf al gauw de geest. Echter geen nood de kampbaas kwam al snel met een
nieuwe machine. Het werd in ieder geval een gezellige avond, die voor de
een wat later werd dan voor de ander.
De volgende dag was er gezorgd voor een stevig ontbijt, met dank aan de
organisatie en werd het tijd voor de toertocht door de omgeving. Zoals van
ouds werd er volgens het "follow up” systeem gereden, een mooie manier
om elkaar niet uit het oog te verliezen. Onderweg, na veel mooie weggetjes, legden wij aan bij cafe "De Rotterdammer" in Stroe, al waar wij ons te
goed deden aan uitsmijters, kroketten en andere gerechten. Na deze lunch
werd de tocht voortgezet en kwamen wij na weer een mooi ritje op het ter-
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rein terug. Ondertussen hadden de koks Henk, Hans en koksmaat Benno een
voortreffelijke maaltijd in elkaar gedraaid en konden wij ons tegoed doen
aan ruim gevulde borden met exotische gerechten, waarvan ik de naam
vergeten ben. Na de maaltijd werd er door velen geholpen met de afwas
en het opredderen van de kantine en werd de avond op gezellige wijze
doorgebracht rond het kampvuur of koos men er voor om vroeg de slaapzak
op te zoeken. Echter niet voordat de verjaardag van Sandra uitgebreid was
gevierd door het laten opstijgen van een prachtige vuurpijl. De volgende
dag was ik weer fris en fruitig opgestaan en stonden de eitjes al klaar om te
worden gekookt of gebakken. Restte slechts nog het kamp
netjes achter te laten, waar gelukkig weer vele handen ter hulp werden
uitgestoken. Tijd om de boel in te pakken en op de motor te binden. Het was
prima weer om de terugtocht te aanvaarden en voor de middag weer thuis
te zijn.
Er kan weer een mooi treffen worden bijgeschreven, organisatie, koks en
deelnemers weer bedankt en tot een volgend treffen.

							Luijt
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UDCN Agenda 2020
ZANDHAPPERSRIT 21 maart (VERVALT)
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.
SLEUTELDAG VOORJAAR 4 april
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.
VOORJAARSTREFFEN 8-9 en 10 mei (een week later dan voorheen)
Dit jaar beginnen we onze Treffenreeks in het Groene Hart. Tijdens dit
Treffen wordt ook de Algemene Leden Vergadering gehouden. LET OP: Dit
weekend heeft een afwijkende programmering.
De ALV is al op vrijdagavond en de toertocht start vroeger dan normaal.
Honden en campers toegestaan.
ZOMERTREFFEN 19-20 en 21 juni
Voor het Zomertreffen gaan we naar de omgeving van de Biesbosch.
Garantie voor het rijden in een prachtige omgeving met indrukwekkende
waterwerken. Honden en campers toegestaan.
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NAJAARSTREFFEN 4-5 en 6 september (een week eerder dan voorheen)
We sluiten de kampeertreffens af met een geheel nieuwe hoek van het land.
Ons laatste treffen is in de buurt van Varsseveld in het prachtige
Achterhoekse coulissenlandschap. Honden en campers toegestaan.
SLEUTELDAG NAJAAR 3 oktober
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.
Central Classics Beurs in Houten 12 en 13 december
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?
Graag, neem contact op met
Roel de Glopper.
evenementen@udcn.nl
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Van de Watjeskoks
Jaarlijks proberen we elkaar en jullie te verrassen met een andere maaltijd,
wat dat dan zal zijn is iedere keer voor ons ook onbekend. Meestal heeft
een van ons, iets, ergens gelezen in de voorgaande weken waarvan hij denkt,
dat kunnen wij ook. En meestal lukt het dan ook nog. Het kookgebeuren is
geboren toen we nog op de Woensberg zaten, de eerste jaren maakten we
gebruik van een lokale cateraar voor het avondeten, ja het was eetbaar
maar daar hield het wel mee op. Luijt voorzag ons meestal wel van een lekker visje erbij. Henk van der Ham stopte ons vol met gluhwein en zo kwam
het wel goed. Maar, wij kunnen dat beter dachten we en zo is het gebeuren
ontstaan.
Als jullie zaterdagochtend vertrekken voor de toerrit doen wij nog even een
dutje, bellen de lokale cateraar en laten alles 3/4 klaar afleveren en doen
een biertje. Net voor jullie terug komen even onzelf druk maken en dan lijkt
het weer heel wat.
Nou, helaas zo werkt het dus niet. Bloed, zweet en tranen hebben we er voor
over om jullie te voorzien van een lekker maaltje. Gelukkig hebben we ook
nog meestal wel wat hand en spandiensten van de diverse leden die ons
willen helpen, dat maakt het nog leuker om te doen. Dit jaar hadden we een
variant op een Braziliaanse bonenschotel, een Feijoada om precies te zijn.
Feijoada is een stoofpot van bonen en verschillende soorten vlees. Het is een
van de meest typische Braziliaanse gerechten die er zijn, en wordt ook veel
gegeten in Angola, Portugal en Kaapverdië. De naam is afkomstig van het
woord “feijão” dat boon betekent in het Portugees. Omdat het een stoofpot
is kun je allerlei varianten ervan maken en erin gooien wat je lekker vindt.
De belangrijkste ingrediënten zijn zwarte bonen en varkensvlees. Het gerecht
wordt geserveerd met rijst, kool, farofa en sinaasappel. Deze meest typische
variatie heet ook wel “feijoada carioca”, naar de inwoners van Rio de
Janeiro. Elke staat heeft wel zijn eigen variant, die soms behoorlijk kan verschillen van de versie uit Rio de Janeiro.
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In het zuiden en zuidwesten van Brazilië zijn woensdag en zaterdag de
traditionele Feijoada-dagen. In andere delen van het land verschilt de traditionele dag per regio. Feijoada is een gerecht dat relatief goedkoop is, en
het wordt daarom ook door alle sociale klassen gegeten. Waar het gerecht
ook vandaan komt, het heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld en behoort
vandaag de dag tot de Braziliaanse cultuur. Het gerecht is een favoriet door
alle lagen van de bevolking.
Een basisrecept...
75 ml 		
olijfolie
200 gram
chorizo (in dikke plakken)
100 gram
gerookte ontbijtspekblokjes
300 gram
magere runderlappen (in repen)of
300 gram
hamlappen (in blokjes)
2 uien (gesnipperd)
4 		
teentjes knoflook (fijngehakt)
2 		
rode paprika’s (in blokjes)
2 		
flinke wortelen
4 		
laurierblaadjes
500 ml
vleesbouillon
2 		
rode pepers (in stukjes, zonder zaadjes)
1 		
sinaasappel (sap)of
2 		
limoenen (sap)
600 gram
zwarte bonen (blik)
1 bosje 		
peterselie
1 bosje
verse bladselderij (grof gehakt)
1 bosje
verse koriander (grof gehakt)
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Bereiden
•
•
•
•
•

•

•

Verhit de olie in een braadpan en bak hierin het rundvlees aan
Bak in een andere pan de in stukken gesneden chorizo aan
Bak de hamlappen en spekjes aan.
Schep de uien, knoflook erdoor en bak circa 2 minuten mee.
Voeg de laurierblaadjes, vleesbouillon, rode peper en het sinaasappelsap toe en stoof zachtjes circa 1,5 uur tot het vlees zacht is. rundvlees
heeft langer nodig dus als je dit vele gebruikt kun je overwegen om
meerdere pannen te gebruiken.
Bak wortelen, uien, paprika en knoflook in een grote stoofpan aan tot
de wortel bijna beetgaar is. Schep de bonen, bladselderij en koriander
erdoor en verwarm zonder te koken. Voeg het vlees toe (voorzichtig met
het kookvocht, het moet allemaal niet te nat worden) en knijp een paar
limoenen naar smaak over de massa. De warme massa nu niet meer aan
de kook brengen,
Kook een goede droge rijst (bv. basmati, surinaamse rijst of net wat je
lekker vind) , serveer met partjes sinaasappel.

Wordt het te droog in de pan dan kun je het vocht van het vlees toe gaan
voegen.
Bereidingstip
Serveer eens met farofa: bak in 2 eetlepels olijfolie 1 gesnipperde ui, 1
teentje fijngehakte knoflook en 75 gram ontbijtspekreepjes. Schep er 250
gram bloem bij. Voeg 2 losgeklopte eieren en 1 eetlepel chilisaus toe en bak
in 2-3 minuten tot een kruimelig mengsel.

36

37

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 119, maart 2020

VVV

Tijdens het Watjestreffen
Het leek er sterk op dat het dit jaar een eenzame verjaardag zou worden.
Natuurlijk wist ik al ruim van tevoren dat mijn verjaardag weer samen viel
met het Watjestreffen. Maar ja…. dat Ruud niet mee zou gaan naar het
treffen dit jaar, dat overviel me wel. Hij meldde eind januari dat hij samen
met Linda naar minibike rijden zou gaan. Het weekend van het Watjestreffen
waren 2 evenementen gepland.
Op vrijdag 7 februari vertrok ik dus in mijn eentje naar Vierhouten. Alwaar ik
door vele oude bekenden met open armen warm werd ontvangen. Natuurlijk
waren er wel veel vragen. En een aantal mensen waren er heilig van overtuigd dat Ruud dan toch zaterdagavond nog even langs zou komen. Maar
ja… zondag moesten ze toch ook weer vroeg op en waar moest hij Linda
dan zolang laten? Dat ontkrachtte ik dan ook ten stelligste.
Het werd weer een heel gezellige avond. En om 2 minuten voor twaalf werd
ik al “Luijt” toegezongen voor mijn verjaardag. Dat Luijt een paar minuten te
vroeg was, mocht de pret niet drukken. En na het aftellen door de aanwezigen werd om exact 0.00 uur opnieuw een – dit keer gezamenlijk – enthousiast gezang ingezet. Ik voelde me toen toch wel echt een klein beetje jarig!
Na een goede nachtrust, werd ik tijdens het ontbijt opnieuw door Luijt
getrakteerd op een “Lang zal ze leven”. Het bleek dat hij de vorige avond
nogal diep in het glaasje gekeken had en hij kon zich helemaal niet meer herinneren dat hij al voor mij gezongen had. Maar goed…het was uit en goed
hart, dus even welkom als lachwekkend.
En ook tijdens het ontbijt opnieuw de opmerkingen dat Ruud toch ’s avonds
nog even zou langskomen. Ook dit keer antwoordde ik dat ik daarvan niets
afwist. Bovendien had hij ’s ochtends ook niet bepaald spontaan een appje
gestuurd om me te feliciteren. Nu ken ik hem langer dan vandaag, en was er
na 7 verjaardagen wel aan gewend geraakt dat ik om een felicitatie moet
vrágen als ik hem wil. Dus het verbaasde me ook niet dat dat ook dit keer
weer het geval was.
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Na het ontbijt was wel Edwin gekomen. Die mij wél direct feliciteerde. Een
leuke verrassing. Hij kwam samen met een aantal vrienden om mee te gaan
met de toertocht. Ik had al een plaatsje geregeld bij Arjen in de bak, maar
er was nog meer dan genoeg plaats voor meer passagiers. Het werd ook dit
keer weer een prachtige rit door de Veluwe.
Bij de boodschappenstop om nog het nodige (drank?!) in te slaan, werd
mij wederom gezegd dat Ruud toch nog zou komen ’s avonds. Zo zachtjesaan begon ik wat argwaan te krijgen. Er waren nu wel héél veel mensen die
dezelfde vraag stelden. Wisten de anderen meer dan ik???
Bij de supermarkt besloot ik dan
ook om uit voorzorg nog wat blikjes ijsthee te kopen. Linda is er gek
op en áls ze zouden komen, dan
had ik in ieder geval iets achter de
hand voor haar. En als ze niet kwamen, dan kon ik ze makkelijk mee
naar huis nemen en kwamen ze op
een later tijdstip wel op.
Toen we terug kwamen op het
terrein van de Paasheuvelgroep,
waren de koks druk in de weer
om het diner voor die avond klaar
te maken. Het rook héérlijk. Dat
beloofde wat.
Met zachte hand werd ik
vervolgens in de richting van de
“launch” hoek gedirigeerd. Daar
op tafel stond mij de volgende
verrassing te wachten. Een overheerlijke appeltaart en een
gezellig bosje bloemen!!!
39

Ural Dnepr Club Nederland

Nummer 119, maart 2020

De volgende en grootste verrassing arriveerde even later. Ruud en Linda
waren inderdaad naar Vierhouten gekomen!!! Een heerlijke groepsknuffel viel
mij ten deel én ik kreeg ook nog cadeautjes!
Vol smaak werden de restjes soep van Benno van de vorige avond als voorgerechtje genoten. En dat werd gevolgd door een Braziliaanse maaltijd met
veel liefde bereid door
onze Watjes koks Benno,
Henk en Hans. Ik genoot
met volle teugen van deze
gezellige en super lekkere
maaltijd. Samen met man
en dochter.
En nóg waren de verrassingen niet op. Last – but not
least – moesten de kaarsjes
op de taart nog worden
uitgeblazen. Henk kwam
met het geweldig leuke
idee om vooraf de “vuurpijl” te doen.
Deze behoefde wel
enige uitleg, aangezien de
meesten de lagere (basis-)
school leeftijd al enige
jaren achter zich hadden.
Degenen die erbij
aanwezig waren, zullen het
nu niet snel meer vergeten.
Hoewel… sommigen al het
nodige alcoholhoudende
hadden ingenomen.
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En de eerdere ervaring leert, dat er dan nog wel eens iets vergeten kan
worden….
De appeltaart zag er geweldig lekker uit. Maar was wel wat aan de kleine
kant voor alle aanwezigen. Gelukkig had ik natuurlijk ook een traktatie meegenomen. Onze Linda is een super goede boterkoekenbakker. Zij had voor
deze gelegenheid 3 stuks voor me gemaakt. En er is geen kruimel overgebleven!
De dag kon niet meer stuk en na wederom een gezellige avond (verder
zonder zangkunsten) keerden Ruud en Linda huiswaarts om de volgende dag
weer fit en vrolijk op de kartbaan te staan en kroop ik lekker in mijn slaapzak. Vol prachtige herinneringen aan een SUPER gezellige VVV (verjaardag
vol verrassingen).

Sandra Korpershoek
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Najaarstreffen in de Achterhoek
4-5 en 6 september 2020

Het najaarsweekend valt vroeg dit jaar. Door het opheffen van de Vlietlanderit (toertocht voor gehandicapten in Voorschoten) treffen elkaar vanaf dit
jaar dus op het eerste weekend van september. Het is eindelijk gelukt. Al
jaren zijn we op zoek naar iemand die in de Achterhoek een treffen wil en
kan organiseren.
In deze prachtige omgeving gaan we naar natuurcamping Hessenoord, waar
we een eigen veld hebben. Van hieruit gaan we genieten van een toertocht
door omgeving.
Honden zijn (aangelijnd) welkom en kinderen ook.
De kosten zullen voor een weekend € 25,00 per persoon zijn.
Kinderen gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.
Verder is het programma zoals altijd. Eten, drinken, slapen, toeren, BBQ,
drinken en slapen.
Programma
Vrijdag		
14.00 uur
Vanaf deze tijd ben je welkom op het
				terrein.
		
Zaterdag
10.30 uur
Toerrit door het coulissenlandschap van de
				
Achterhoek. Geen tankstop in de route 		
				
opgenomen. Iedereen start met volle tanks.
				
De route is ca. 80-100 km lang
				
Aan het einde van de toertocht is er
				
gelegenheid om inkopen te doen.
		
		
18.00 uur
BBQ volgens het bekende systeem van bring
				
in your own meat, fish or vega. Wij zorgen
				
voor vuur, sausjes en brood en jullie regelen
				zelf de rest.
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Zondag		

Ontbijten, opbreken en op ons gemak weer op huis aan.

Adres
Kampeerterrein Hessenoord
Landstraat 4
7025 DP Halle
www.campinghessenoord.nl
Opgave bij
Pollus Fornerod		
E-mail: pollus@fornerod.nl
Bij calamiteiten		
Roel de Glopper: 06-24738841
									
Voor de nieuwe leden onder ons.
Voor eten en drinken op dit treffen zorg je zelf. Je kan er dus voor kiezen
om vrijdagavond ergens te gaan eten of zelf te koken. Op zaterdag is er de
BBQ waarbij de organisatie alles verzorgt behalve het vlees. Dat koopt ieder
voor zich in aan het eind van de toertocht.
Zondag ben je weer op je eigen bevoorrading aangewezen.
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Motocrypto Twin nr. 117
Beste pusselaars. Tot ons genoegen kunnen wij
meedelen dat er liefst 6 leden de moeite hebben
genomen om de crypto in te sturen en bovendien
hebben alle inzenders de juiste oplossing gevonden.
Hierbij enkele opmerkingen als toevoeging aan hun
mailtjes: “Better let as net” (Fries?),
“Hierbij mijn oplossing, die ik samen met mijn vrouw
gemaakt heb” (tja...), “Smeerputten, maar het kan ook smeerpotten zijn”
(Mmm.) , “Ik heb nog geen clubblad gezien, zal in de loop van de week wel
komen” (klopte), “Fijne feestdagen en alle goeds voor 2020” (dank), en “Ik
dacht, laat ik het eens proberen” (goed geprobeerd).
Bij deze gaan onze felicitaties naar: Dolf Kok, Frans Karremans, Arjen van
Viegen, Gino Beugels, Peter en siny Reuvers en Henk Wullink.
De oplossingen van crypto 118 luiden:
Loop en sloop voertuigen, Bandenkeuze, Wegwerkers, Kilometerbeperking,
Asdruk, Vluchtstrook, Linksrijders, Smeerputten, Kruispunten en Verkeersregelaars.
De nieuwe uitdaging:
1. Overeengekomen om enkele uren op een P te rusten.		
r.jt.jd.nb.sl..t
2. Scheiden in een trouwauto.					
kl.p.and.
3. Rijden over versierde bergen.
		
..rp.nt.n.s
4. Met panne bij Van der Valk staan.				
p.chv.g.l
5. Kortzichtig er onderdoor rijden.				
t.nn.lv.s..
6. Klaarzetten voor groot onderhoud.				
sl..t.lp.s.t..
7. Straatrover.							w.gp.raat
8. Dit merk sluit niet erg aan in Engeland.			
m.tchl.ss
9. Dat ziet eruit als een katoenstruik.				
dr..db..m
10. Dat ziet er uit als rijp voor de sloop.				
l.jkw.g.n
Veel succes met het oplossen.Stuur je antwoord naar: luijt.postma@gmail.com
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Verslag van een oud voorzitter (2005-2010)
door: Huib Stiegelis en alter ego’s

Als ik me niet vergis werd ik in 98 bewust van het bestaan van de UDCN.
Ik had mijn Jupiter (eerste Rus) net een jaartje en was bijna klaar met een
complete revisie. Via via kwam ik bij Jan Wassenaar terecht voor de laatste
onderdelen en adviezen. Uiteraard werd ik snel lid van de UDCN. Na mijn
eerste treffen was ik verkocht, ik werd vrijdags ontvangen met koffie, vis van
Luijt en veel gemoedelijke gezelligheid. Toen wist ik dit is mijn clubje!
Jan Wassenaar was mijn hofleverancier en adviseur rond mijn geliefde
Jupiter, maar ook de voorzitter van de UDCN. Als 2-takt(IZH) liefhebbers
krijg je al snel een band. Kort erop kwam Jan met de vraag of ik los
bestuurslid van de UDCN wilde worden, uiteraard geheel vrijblijvend, maar
je weet hoe dat gaat, voor je het weet zit je erin en eruit is moeilijker. Lijkt
een beetje op het verhaal van ‘Hotel California’. Maar dit geval geheel
omdat het lidmaatschap van de UDCN en het bestuur verslavend werkte.
Eind 2004 gaf Jan aan dat hij ging stoppen als voorzitter en er werd mij
gevraagd of ik het voorzitterschap over wilde nemen. De UDCN stond voor
mij op 1 en uiteraard wilde ik dat. Met het vertrek van Jan werd ook een
deel van het bestuur ververst. Ruud en Sandra waren er ook al. Ruud werd
technisch bestuurslid en Sandra nam kort daarna het penningmeesterschap
over van Sybrand. Door logistieke problemen van de clubwinkel beheerder
ging deze functie over naar Gerrit Busweiler. Jos, Benno, Frans en Luijt waren
en bleven de ‘oude rotten’. En zo gingen we aan de slag.
Er stonden enkele speerpunten op onze agenda, waaronder de overdracht
van technische zaken. Voorheen waren er vaak sleutelmomentjes en waren de
sleutelfanaten regelmatig nodig omdat niet ieder over de benodigde kennis
beschikte. Onder leiding van Ruud is daar aan gewerkt middels sleuteldagen
en andere vormen van kennisoverdracht. Het resultaat is meetbaar, er is meer
sleutelkennis onder de leden en sleutelmomentjes komen minder vaak voor
(pech blijft altijd bestaan).
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Het inzicht in de financiën waren voor de leek niet te volgen vanwege
moeilijke programma’s en vakjargon. Sandra heeft alles omgewerkt tot een
eenvoudiger en goed inzichtelijk systeem, dit maakte de kascontroles een stuk
makkelijker.
Maar een treffenprotocol stond bovenaan ons verlanglijstje, als je aankomt
op een treffen moet je ervan uit kunnen gaan dat een aantal primaire zaken
geregeld zijn. Ook hadden veel motorclubs te maken met aansprakelijkheid.
Als er zaken misgaan is het bestuur aansprakelijk, dus waren er, tegen onze
natuur in, enkele regels nodig en dan met name rond alcohol voor en tijdens
de toerrit.
Om alles uit te werken en op papier te zetten kregen we hulp van een
UDCN-lid dat door ziekte de behoefte en tijd had om hier mee aan de slag
te gaan. Ina heeft zich hier flink voor ingezet en de basis werd gelegd.
Hiermee kom ik op het dieptepunt in mijn tijd als voorzitter. We wisten dat Ina
ziek was en we wisten dat ze niet beter werd, maar haar overlijden kwam
toch onverwacht snel. Vlak voor haar overlijden mailde ze me nog en even
later vernamen we dat ze overleden was. Voor mijn gevoel was Ina onvervangbaar, maar Eugene (man van Ina) nam haar waar tot er een vervanger
was gevonden. Dit werd onze bekende treffencoordinator Roel. Hij werkte
verder waar Ina stopte en met een resultaat waar we al jaren mee vooruit
kunnen.
In 2010 had ik sterk de behoefte om tijd vrij te maken voor mijn andere
passie, namelijk muziek. Toen ik dit melde in het bestuur keek het gehele
bestuur naar Frans en zo werd Frans de nieuwe voorzitter. Frans was hier zo
blij mee (of in de war) dat hij na de overdracht van de voorzitters zuiger
’s avond een diepe vieze sloot in sprong/viel.
Mijn zoektocht naar een geschikte band duurde 4 jaar, ondertussen heb ik
5 jaar gitaar/ mandoline in een full force folk band gespeeld en traden we
zeer regelmatig op in heel Europa. Ik ben enkele maanden geleden gestopt
met deze band. Dit maakt tijd vrij om mijn ‘oude’ hobby weer nieuw leven in
te blazen, namelijk sleutelen en rijden op oud Russische motoren.
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Mijn Ural staat al weer 3 jaar te wachten op reparaties, ondertussen zijn de
nodige onderdelen besteld en lijkt het een kwestie van weken voor alles weer
in orde is en ik kan brommeren op de Ural. Mijn mooie ‘beruchte’ zwarte jupiterspan heb ik 3 jaar geleden verkocht wegens ruimtegebrek in mijn garage.
Maar ik had er nog 1 in onderdelen met spuit werk. Hier ben ik nog niet aan
toegekomen.
Toch is er goede hoop dat ik de komende treffens weer kom ‘verzieken’ met
een Jupiter. Ik heb enkele weken de Jupiter van een bevriend clublid overgenomen. Deze Jup wilde maar niet lopen, gelukkig heb ik voldoende documentatie en onderdelen om hem weer lopend te krijgen. Van de week heeft
hij zijn eerste pruttels geuit. Nu de elektriciteit even verder op orde maken
en rijden maar! Hiermee zal ook die engerd van een Huup van der Juup wel
weer om de hoek komen kijken. En zo als een oud voorzitter ooit zei aan het
begin van een vergadering: ‘Maak jullie borsten maar nat!’.
Ik feliciteer de gehele UDCN met het 30 jarig bestaan, maar daarnaast wil
mijn speciale dank uitspreken voor ieder die zich van oprichting tot heden
ingezet heeft voor ons clubje.

Huib
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Meer bochten!

door: Pollus Fornerod
Het meest briljante aan mijn Tomtom Rider zijn de kronkelroutes. Weg van
de snelweg mooie bochtjes draaien en dan expres ergens te laat aankomen.
Want de reis was het doel, begrijpen ze bij Tomtom. Maar waarom stoppen
ze dan met updaten van de kaarten? Gewoon omdat ze mij een nieuw kastje
willen aansmeren? Terwijl de oude het nog prima doet? Ik dacht het niet...
Maar is er een alternatief? Toch weer een namenlijstje op de tank? Het
bestaat nog maar ik ben inmiddels verwend met een digitale copiloot. Een
kleine speurtocht op het Internet leidt mij naar een obscuur (in de betekenis
dat IK daar nog nooit van had gehoord) Duits navigatie programma, speciaal voor motorrijders. "Kurviger". Bochtiger, zou je het vertalen.
Kurviger, zo zegt de website, is een motornavigatie-app met een voorkeur
voor bochtige wegen en bergen, die ook nog eens snelwegen en steden
mijdt. Die belofte klinkt als muziek in mijn oren. Ze hebben een (Android) app
waarmee je kunt navigeren. Eenmalig een tientje betalen en je bent klaar.
Geen abonnement, gewoon betalen en gaan.
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De app zelf vergt wel gewenning, zeker als je het met de heerlijk hersenloze
bediening van Tomtom vergelijkt. Je moet er even voor gaan zitten en de
vraag "hoe F$&^&@ moeilijk kan het zijn?" rustig van je af laten glijden.
Een biertje helpt daarbij en ineens merk je dat je eerst een locatie moet
zoeken en dan op een kleine kronkelpeiltje drukken om die locatie als starttussenpunt of eindbestemming kan aanmerken. Zucht. En dat menu. Waarom
wil iemand dat instellen? Omdat het kan? Wat een gepruts, denk je misschien.
Klopt helemaal, maar niet afhaken, want wat er daarna gebeurt is magisch!
Omdat je "vermijd snelwegen" kunt instellen en ook "vermijd doorgaande
wegen" en het systeem ook de bebouwde kom probeert te mijden, hou je een
schitterende route over. Veel mooier dan de kronkelroutes van mijn geliefde
Tomtom.
Ik heb van het Watjestreffen naar Enschede (100 km, ruim 2 uur rijtijd)
eigenlijk alleen maar 60 km wegen gereden, langs boerderijtjes, stukjes
langs een watertje, brugje over... Als het moet dan pakt hij in plaats van de
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doorgaande weg gewoon de
parallelweg. Dit zijn de ideale wegen voor een Russische
zijspan.
Omdat door de storm de
veerpontjes over de IJssel er uit
lagen moest ik bij Deventer de
brug over, maar dat was dan
ook de enige stad die ik tegen
ben gekomen.
Klinkerpaadjes, kinderkopjes,
strak asfalt en zelfs een stukje
door het zand, ik heb het allemaal gehad. Deze route terug
was bijna net zo mooi als de
watjestour. En die was meesterlijk dit jaar.
Conclusie: deze test is
geslaagd. Ik koop geen nieuw
navigatiekastje meer.
Ik stap over op Kurviger.
Google het eens. Voor en door motorrijders. Ik ben om!

Pollus Fornerod
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Reisverslag Isle of Man - Lake District, Deel II
Door: Tom Plug

Na wat uurtjes konden we aan boord. We waren met weinig motoren, lekker
rustig. We kwamen ongeveer om 05:45 aan in Douglas in de mist. Dwars
overgestoken richting de campsite. Landweggetjes, in de mist en donker. Rond
06:45 kwamen we aan. Inmiddels werd het weer licht. Gemeld bij de camping en tentje opgezet. Zowaar mooi weer geworden. Tja, wat doe je dan
na zo’n nacht om 07:30 uur. Juist, lekker sambuca drinken! Uit italie meegenomen. Om 08:30 toch maar even liggen. Rond 11:00 uur de tent uitgefikt.
Ik had trek, en bij een boer verderop verse eieren gehaald en geroerd ei
gemaakt op mijn Safari Chef. Dit zou ik trouwens de hele vakantie doen voor
de hele groep. Henk van der Ham deed het spek bakken. Goede combi, en
ook eigenbelang…
We brachten de dagen door met ritjes, en s’avonds pub-bezoek en trainingen
kijken. Prachtig! We gingen o.a. ook de”greenlane’s” op, d.w.z. paden berijden Off road. Mijn dnepr begon op een terugrit weer beroerd te lopen. Op
1 cilinder. Weer hetzelfde! Het was al laat in de middag vlak voor de trainingen. Tijdens de trainingen zijn de wegen circuit, dus er was haast geboden.
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Van alles geprobeerd, maar
wilde niet goed lopen…
Zijspan bij een boer in de
schuur achtergelaten en zonder motor naar de camping.
Nog net voor de wegafsluiting.
De volgende dag de Dnepr
gesleept naar de camping.
Waarschijnlijk electronische
ontsteking niet goed. Leverancier zat in Kent, Engeland!
Alles uitgelegd aan de campingbaas, die gelijk de unit
en cdi voor mij heeft besteld.
Over 3 dagen zouden we met
de boot naar Engeland richting
Lake District gaan.
De volgende dag was de
ontsteking al op de camping?!
Gelijk ingebouwd en lopen!
Mooi. Ik kon gelijk weer touren. Onderweg op de heuvels weer hetzelfde…
Deze ontsteking gaat samen met een eend bobine. (12 volt, ik heb een 3 fase
generator. Perfect! ) hoe kan dat nou? Hinkend de camping gehaald. Waarschijnlijk een contact/draad niet goed. Koplamp er af, alle contacten na
gekeken, niets te zien. Daarna liep hij wel weer goed. Heel vervelend het niet
te weten. Waarschijnlijk toch de bedrading geweest. Ik rij er nu nog steeds
mee. Toch probleemloos de boot gehaald. Een R75 kreeg nog brandstofproblemen, maar had de benzine kraan niet goed staan. Even paniek, voor
niets gelukkig.
Eenmaal aan land de reis voortgezet naar het Lake District. We zaten vlakbij
Keswick. Een boerencamping. Wat een mooi gebied zeg! Lekker wezen touren en greenlanen! Nog de Scafels pike beklommen.
52

Tja, bij de laatste greenlane was
de weg volkomen weggespoelt.
Wat overbleef waren gapende
sporen. Nou dat heb ik geweten!
Koppelingsplaten finaal weggebrand! Deed niets meer. Weer
gesleept naar de camping. Wat
nu? Koppelingsplaten had ik niet.
Over 2 dagen zouden we richting de boot gaan. Rollen deed
hij wel, maar 150 km slepen…
Liever niet!
Aan de boer gevraagd of ik in
een grote leegstaande schuu
mocht sleutelen. Dat mocht
gelukkig.
Met een klein uurtje lagen
de platen gedemonteerd op
een oude tafel.
Frictiemateriaal
geheel verpulverd.
Zeeeer slechte
kwaliteit. Met originele platen niet
gebeurd. Deze
waren nieuw ,
after market. Wat
een bagger!
Via Jan Wassenaar een Engelse
Dnepr hobyist
gecontact en ja.
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Die had gebruikte platen liggen. 160 km ver, dat wel. Edgar bood aan om
ze te halen op zijn MZ-scorpion. ‘s Ochtends weg, en begin van de middag
weer terug. Hij bracht de platen en speciaal gereedschap voor montage!
Top! Ik had mijn tijd goed besteed op het moment dat Edgar ze aan het
halen was en alles voorbereid. Alle rotzooi uit de koppelingsruimte gehaald.
Wat een zooitje was dat.
Na 3 uur sleutelen de eerste proefrit (en gelijk een fles whiskey gehaald
voor Edgar), perfect! Niets te vroeg, want de volgende dag zouden we
vertrekken richting de boot naar New Castle dus! 150 km. ‘s Ochtends de
tent ingepakt. Was aan het regenen. Tent nat ingepakt dus. De rit verliep
soepel. Onderweg nog ontbeten. De kilometers telde ik wel af! New Castle,
ik had het gehaald. Wat een opluchting. Alle motoren op het dak geparkeerd van een parkeergarage en een kroeg opgezocht. Heerlijk.

Niet te veel alcohol want we moesten nog het laatste stukje naar de boot.
Eind van de middag op de boot, en heerlijk samen gezeten aan het dek. Al
met al een heel avontuur!
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Ik vond het jammer dat mijn motor
mij te vaak in de steek liet. Toch
had ik het niet willen missen. Wat
ook meespeelde was dat mijn
vader op dat moment terminaal
ziek was, en middels euthanasie
10 weken later zou overlijden.
Daar waren mijn gedachten ook
vaak mee bezig, en dat speelde
ook mee.
Toch een supervakantie gehad! Ik heb niet alle uitstapjes en bezoekjes
belicht. Ook lang getwijfeld of ik dit allemaal op papier zou zetten, maar
toch gedaan!

				Tom
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Met Batten in de bocht
Gerwin Batten

Het is alweer vijf nummers geleden dat op
deze pagina’s de eerste aflevering van deze
rubriek verscheen.
Over het onderwerp dat ik toen aankondigde,
ben ik nog steeds niet uitgepraat. Ook nu gaat
het dus weer over bochten, en meer specifiek
over de apex.
Die bochten zijn voor veel motorrijders de
spreekwoordelijke kers op de taart. Dat heeft
niet alleen te maken met het gevoel dat een
bocht je geeft als je er op twee wielen doorheen gaat, maar ook met het feit
dat je ze altijd nog mooier en nog beter kunt nemen. Bochten rijden is een
aangename uitdaging waar geen eind aan lijkt te komen. Hoe mooi en hoe
goed je een bocht neemt, heeft van alles te maken met je bochtenlijn (waar
ik het al eerder over had) en met de zogenaamde apex.
Beeld je voor het gemak een mooi vloeiende bocht van 90 graden in. Voor
het aansnijden van die bocht ga je zoveel mogelijk naar buiten: zo heb je
optimaal zicht op het verloop van de bocht en op eventuele tegenliggers.
Dan stuur je in, richting de binnenkant van de bocht. En daar waar je die binnenkant raakt, ligt jouw apex. Vanaf dat punt stuur je weer naar buiten.
Dat raken moet je natuurlijk niet te letterlijk nemen. Je banden hoeven de
rand van het asfalt niet op te zoeken, zoals circuitrijders dat doen. En niet
alleen omdat er op de openbare weg geen curbstones liggen, zoals op dat
circuit. Het asfalt stopt gewoon en aan offroadrijden ga ik in deze rubriek
geen aandacht besteden.
Waar jouw apex ligt, kun je in principe zelf bepalen. Stuur je heel vroeg
naar binnen, dan heb je het over een vroege apex. Een late apex ligt vanzelfsprekend verder in bocht. Stuur je zo in dat je precies halverwege de
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bocht het dichtst aan de binnenkant zit, dan heb je het over een ‘normale’
apex. In de racerij kiezen coureurs vaak voor een andere apex dan je op
straat zou doen, met als belangrijke verschillen dat zij echt haast hebben en
de hele breedte van de baan kunnen benutten. Tegenliggers hebben ze niet
tenslotte.
Op de openbare weg moet je je positie en je snelheid aanpassen op wat je
allemaal kunt tegenkomen, variërend van die tegenliggers tot rommel op de
weg in een blinde bocht. En dan kom je vanuit de apex direct weer bij het
thema bochtenlijnen terecht, want die twee hebben natuurlijk veel met elkaar
te maken.
Motorrijders die zich op die twee wielen nog niet zo zeker voelen, hebben
vaak de neiging om niet zo ver voor zich uit te kijken. En omdat de binnenkant van de bocht veiliger voelt dan de buitenkant, dicht bij de as van de
weg, hebben ze net zo vaak de neiging om aan die binnenkant te blijven of
daar al snel naartoe te sturen. Dat betekent dus een vroege apex. Probleem
daarmee is dat je de bocht die je zo veilig wilde insturen veel te wijd uitkomt: aan het einde van de bocht ga je bijna vanzelf richting het midden van
de weg of daar zelfs overheen – en daar wil je helemaal niet zijn.
Wat moet je dan wel doen? Ervoor zorgen dat je daar rijdt waar je zelf het
meeste ziet en door tegenliggers het best gezien wordt. Dat is de positie
die je in elk opzicht het meeste voordeel oplevert. Bij het aansnijden van de
bocht blijf je zo lang als veilig mogelijk is aan de buitenkant rijden, tegen de
wegas aan. Dat doe je bij voorkeur tot je het eind van de bocht kunt zien, en
daarmee ook het punt waar je uit wilt komen. Pas op dat punt stuur je naar
binnen om dan via je apex naar dat richtpunt te rijden. Met deze late apex
heb je dus optimaal zicht en word je optimaal gezien. En niet alleen dat: je
lijn wordt vloeiender, je kunt vaak alweer eerder op het gas en de grijns
onder je helm wordt groter. Wat wil een mens nog meer!
Bronvermelding:
MAG-azine, MAG Nederland. geplaatst met toestemming van de auteur en belanghebbenden.
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De Russische keuken
Русская кухня

Onder het kopje “beter goed gepikt dat slecht
bedacht” neemt Boris jullie mee naar een paar
wetenswaardigheden uit de landen van onze
motoren.
Cultuur
Russen zijn gastvrije mensen en dat betekent
letterlijk dat ‘het beste niet genoeg is voor de
gast’. Zijn er gasten, dan komt er eten op tafel,
op elk moment van de dag. Of dat nu thuis is of tijdens een treinreis. Het
aanbod wordt wel gezien als een graadmeter van de gastvrijheid. Belangrijk
is dat je van alles iets proeft en altijd een tweede portie accepteert wanneer
die wordt aangeboden. Weigeren wordt als een belediging opgevat.
Tafelmanieren
Over tafelmanieren hoef je je weinig zorgen te maken. Daar wordt in Rusland minder op gelet dan bij ons, ook als er gasten zijn. Aan een Russische
tafel vloeit rijkelijk wodka. Het is de gewoonte om de glaasjes in een teug
naar achteren te gooien. Ook hier geldt de regel weigeren is ongepast, je
wordt gezien als een slappeling. Vrouwen mogen wel weigeren. Voor mannen
is er maar een acceptabel excuus om een borrel af te slaan: zeg dat je een
maagzweer of andere enge ziekte hebt.
Gewoonten in Rusland
Vertrouwelijkheid en vriendschap staan bij de Russen hoog in het vaandel
geschreven. Persoonlijke en openhartige communicatie eveneens. Op de
vraag ‘Hoe gaat het?’, zal een Rus altijd eerlijk antwoorden hoe hij zich voelt.
Wees ook niet verbaasd als volslagen onbekenden je in de nachttrein intieme
details vertellen over hun persoonlijke leven. Maak je Russen deelgenoten van
je persoonlijke zorgen en problemen, dan zul je snel vrienden maken. Vraagt
iemand echter wat je van Rusland vindt, uit dan geen kritiek.
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Iedere openhartigheid kent haar grenzen. Russen zijn zeer vaderlandslievend maar ze klagen ook over het leven in hun eigen land. Van buitenlanders
nemen ze dat soort kritiek echter niet in dank af.
Te gast in Rusland
Meer informatie over culturele verschillen en omgangsvormen in Rusland vind
je in TE GAST IN Rusland & Oekraine (prijs 8,95). Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen (ook als online-uitgave via www.tegastin.nl.
Воспользуйтесь этим
Vospol ‘zuytes’ etim
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Steunpuntenlijst 2020
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 2020

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

