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Van de Voorzitter

Alweer de laatste Russian Twin van het jaar… Laatste kans voor een terug-
blik in dit lustrumjaar, dat is omgevlogen! Dan gaan we weer vooruitkijken, 
naar het volgende lustrum, dat tevens een jubileumjaar is! Van de 20 jaar 
dat de UDCN nu bestaat ben ik bijna 18 jaar lid. Dat leid ik in elk geval af 
uit mijn verzameling Twins; de eerste die ik heb is nummer 11 van decem-
ber 1992. Hoewel ik het jaar erop waarschijnlijk alweer vergeten was mijn 
lidmaatschap te betalen, want de nummers 16, 17 en 18 ontbreken. Gelukkig 
heb ik het snel weer goed kunnen maken. 

Ik had toen van een vriend een M66 gekocht, die het natuurlijk nauwelijks 
deed, en ik had de ballen verstand van motorfi etsen. Een andere vriend wees 
me op het bestaan van de UDCN. Het was toen nog helemaal niet zo mak-
kelijk om lid te worden. Je moest de secretaris bellen, die om te beginnen al 
heel weinig thuis was, en die gaf dan je adres door aan de penningmeester, 
die een acceptgiro stuurde. Of andersom, dat weet ik niet meer. Maar het 
lukte.

Niet dat het 
heeft geleid tot 
reparatie van 
de Ural, dat 
ging me echt 
boven de pet, 
maar via een 
artikel in de 
Twin kwam ik 
in ’95 wel aan 
een splinter-
nieuwe Chang 
Jiang! Die was 
de stok achter 
de deur om 
toch maar eens 
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mijn rijbewijs te gaan halen, want dat was er ondanks 5 jaar zijspan rijden 
op een BMW R26 nog niet van gekomen…

Met die Chang heb ik de eerste twee jaar ook diverse akkefi etjes gehad, 
maar in ’99 was ik toch zover om mijn eerste treffen te bezoeken; in Zuid-
Beijerland. Ik kende verder nog niemand, dus ik ben er in mijn eentje heen-
gereden, wat nog best een fl inke rit was. Omdat de Chang vanwege een 
nieuw blok nog werd ingereden, kon ik niet harder dan 50. Dankzij de 
routebeschrijving reed ik er in een keer heen, hoewel ik wel de ingang van de 
camping miste en moest keren. Niet dat dat iets nieuws is, want dat gebeurt 
me nog steeds!

In elk geval werd ik hartelijk ontvangen en het was een fantastisch week-
end, reden genoeg om terug te komen! Voor zover werk en gezondheid het 
toelaten hoop ik er nog een hele hoop te kunnen bezoeken. Aan de club zal 
het niet liggen, voor het komende jaar is er weer een serie data en plaatsen 
uitgekozen om elkaar te treffen. Daarover meer in de rest van dit nummer. 
Allereerst kijk ik uit naar het Watjestreffen, mijn favoriete treffen, niet alleen 
omdat het voor mij dichtbij is, maar 
ook de speciale sfeer en het feit 
dat het in ieder geval de laatste 
twee jaar zo’n beetje kouder was 
dan het Wintertreffen!

Hou je knieën in de wind en twee 
wielen aan de grond!

Frans de Wit.
Voorzitter.
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Van de Redactie

Zo, dit is dan weer de laatste twin van dit jaar. 2010 kunnen we weer gaan 
afsluiten zoals het hoort met een gevulde Twin op de bank, uitbuikend van 
het kerstdiner en met de kruitdampen van het vuurwerk al in de neus. 2010 
was een jubileumjaar en dat hebben de leden hopelijk gemerkt aan de extra 
kadootjes die er door het jaar gepasseerd zijn. 

De treffengangers waren nog gelukkiger want die hadden elk treffen een 
aardigheidje. De andere leden zijn twee maal verblijd. Bij mij worden alle 
geschenken toch wel geregeld gebruikt. De fl uorugzak is inmiddels aan de 
kapstok op het werk en bij mijn klanten een bekend fenomeen en de muts 
wordt de laatste dagen ook weer volop gebruikt samen met het lampje 
natuurlijk. De toilettas komt het komend jaar wel aan de beurt want als ik zo 
de agenda lees zal ik weer geregeld moeten opdraven het komende jaar.

Dit jaar was ook voor ons als bestuursleden een jaar van verandering. Op het 
voorjaarstreffen namen we na jaren trouwe dienst afscheid van onze voor-
zitter Huib Stiegelis en verwelkomden we onze nieuwe voorzitter (en reeds 
jarenlang bestuurslid) Frans de Wit op de voorzittersplaats. Daarnaast heb-
ben we dit jaar als bestuur ook de agenda eens goed onder de loep geno-
men en besloten dat we wat zaken moeten gaan veranderen. Meer daarover 
vindt je verderop in de Twin.

Motorisch is het dit jaar voor mij (Benno) een redelijk goed jaar geweest. 
Alles doet het en deed het en ik ben elk treffen met een Rus geweest dit keer, 
ha wie had dat gedacht. Ik begon zelf al te wennen aan het per BMW aan-
doen van treffens, maar vond het zelf toch eigenlijk not done. Nou had ik dit 
jaar ook het geluk dat we twee keer vlakbij zaten, dus was het goed te doen. 
In 2011 zullen er meer kilometers gemaakt moeten worden ben ik bang. Kij-
ken jullie maar eens naar de voorlopige treffenagenda voor dat jaar.

Ik (Jos) heb na Dedemsvaart nog wat bomen gerooid bij ons steunpunt op 
Texel. In november heb ik natuurlijk het zandpadentreffen bezocht. Dit keer 
op een heel nieuwe locatie in Drenthe. Een locatie die ons bekend voorkwam 
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omdat wij natuurlijk vorig jaar ons najaarstreffen op de Blauwe Lantaarn in 
Wateren hadden georganiseerd. 

Dit keer werd het treffen niet door Paul en Charles geregeld, maar had 
Edgar het stokje overgenomen. Een soort zandpadtreffen ‘revisited’. Dit keer 
was er tijdens de rit heel veel zandpad, nog veel meer dan in Grave. Op 
enkele tracks was ook de modder weer te vinden, maar een boomgaard 
zoals in Grave blijft uniek. Halverwege de rit was er snert en ‘s avonds heb 
ik genoten van een heerlijke bruine bonen maaltijd. Het was weer super! Een 
dergelijk treffen moet op de agenda blijven. 
    
Hopelijk gaan we ook in 2011 weer een boel leuke gezellige mensen bij 
elkaar krijgen om treffens met elkaar te organiseren en bij te wonen. Om de 
club te verbreden hebben we ook besloten om een extra evenement toe te 
voegen aan de agenda. We gaan dit jaar naar de Oostblokdag in Aals-
meer. Lees de Twin voor meer info.

Rest ons niets anders dan jullie alvast een prettig jaar toe te wensen. Veel 
plezier met deze Twin. Tot 2011 dan maar.

Benno & Jos
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Motocrypto RT nr. 82

Oplossing vorige opgave:

1.Spookrijder;2.Prent;3.Puntenrijbewijs;4.
Blaastest;5.Terreinband; 6.Lastdrager;7.
Profi el;8.Takt;9.Twin;10.Sproeier.
 
Goede oplossingen werden ingestuurd door:
Peter en Siny Reuvers, Harry en Karin. 
Helaas voor Dolf Kok, kunnen wij “massakabel” 
niet goedkeuren. 
 
Nieuwe opgave:

1. Deze organisatie gaat door de geluidbariere.
    .a.
2. Compliment voor tweetaktrijders.
    .oo...ui.
3. Verzamelpunt voor panservoertuigen.
    .a....a.io.
4. Niet voorzien van verlichting.
    .i...a..e.
5. Om je relatie bij te stellen.
    .o..a....eu.e.
6. Zo iets als klapsigaren.
    ..a..i..e.
7. Elektricein zonder werk.
    ..a..i...oe.e.
8. Wegverlichting.
    ...aa..a..aa..
9. Sint Nicolaas intocht.
    ...ooi.oe.e
10. KM-beperking Vaticaanstad.
    ..ui...e..ei. 

Veel succes en stuur je oplossing naar secretaris@udcn.nl
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Ural Snow Leopard 2011 Special

The limited edition model Ural Snow 
Leopard for  December 2010 is defi ned by 
its harmony between grey chassis parts and 
white body parts. It will be delivered in two 
versions: Only fi ve units will be produced 
as the noble Retro version. It is a very neat 
combination with a classical look.  In variati-
on to the standard Retro model all seats and 
the sidecar cover are kept in grey . The sidecar is equipped with baggage 
carrier, jerry can made of stainless steel, front bumper and additional head 
light. It is a combination for sunny days, ideal to exhibit, polish and love.
 
The more important version will be the 
Snow Leopard as a Ranger model, as it is 
a fully equipped winter combination. It can 
be fi tted with either three Heidenau winter 
tyres  or three standard Heidenau tyres, for 
regions with less hard winters. It has heated 
grips and a windshield for the driver. The 
sidecar is equipped with shovel, jerry can, 
luggage rack, additional head light, front 
bumper and a studded spare wheel (or 
standard spare wheel). 
There will only be about  20 units  built for the European market..
 



8

Nummer 81, oktober 2010Ural Dnepr Club Nederland

���������	
�

�����������������

��������	�
��������	�
��������	�
��������	�
	���	���	���	���




���	��
��������	��
��������	��
��������	��
�����




���
���
���
���
€



��

���	
��

���	
��

���	
��

���	
€




������������������������









��������
����
���	
��
��������
����
���	
��
��������
����
���	
��
��������
����
���	
��

�����	��
�����
�����	��
�����
�����	��
�����
�����	��
�����
€



����������������









����������



����������



����������



����������



€



������������









����

�����





����

�����





����

�����





����

�����





€



������������





JUBILEUM JAAR loopt 

ten einde! 

* Let op: brievenbuspost gratis, rest 6,50 

Afhalen op watjestreffen loont dus! Wel even 

doorgeven!  mail: clubwinkel@udcn.nl 

Treffen gemist en dus artikel 
gemist? Voor zachte prijzen 
verkrijgbaar. Zelfs nog 
enkele  aardewerk bekers! 
10 jaar oud! 
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Contributie 2011

Het eind van het jaar nadert. Tijd om de contributie voor het volgend 
kalenderjaar te voldoen. Diegenen die nog geen machtiging hebben afge-
geven, hebben half november een brief ontvangen. Een groot aantal heeft 
hier al op gereageerd door de contributie over te maken of een machti-
ging naar ons op te sturen.

Heeft u nog niet gereageerd? Doe dat dan vóór eind van dit jaar. 
Maar….

LET OP!  LET OP!  LET OP!  LET OP!  LET OP!

De automatische incasso wordt half december afgeschreven. Daarna is het 
voor dit jaar niet meer mogelijk om via een machtiging te betalen! Natuur-
lijk juichen we het toe als u een machtiging opstuurt, maar de contributie 
van 2011 moet u dan alsnog aan ons overmaken via (tele-)bankieren.

Er worden géén herinneringen meer gestuurd. Is uw betaling op 1 februari 
nog niet binnen, dan wordt u uitgeschreven als lid. Herinschrijving is dan 
alleen mogelijk na het voldoen van de verschuldigde contributie + admi-
nistratiekosten.

Mocht u nog vragen hebben of bijvoorbeeld niet meer zeker weten of u al 
betaald heeft/een machtiging afgegeven heeft, neem dan gerust contact 
op: telefoon: 0172-533528 (bij voorkeur na 20.00 uur)

e-mail: penningmeester@udcn.nl

Vriendelijke groeten,.

De Penningmeester
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UDCN vernieuwt zich in 2011 

Dit jaar gaan we een aantal zaken anders aanpakken. We doen al vele 
jaren een aantal dingen steeds hetzelfde. Hetzelfde blijven doen is niet 
altijd het beste. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we beslo-
ten om een aantal dingen anders aan te gaan pakken.

Op de Vehikel geen clubstand meer. De laatste jaren is het aanbod van 
spullen voor onze motoren minimaal. We zien weliswaar een boel leden 
maar ons eigenlijke doel, mensen die informatie over een Rus willen ervan 
overtuigen dat ze lid moeten worden, zie je daar zelden. Zij weten ons 
inmiddels dankzij de moderne communicatietechnieken heel goed te vin-
den. Eigenlijk werd het steeds meer een bestuursuitje waarbij wij op ons 
gemak de vehikel kunnen bezoeken. De club is daarmee niet gebaat en er 
komt dus op de Vehikel geen clubstand meer.

We hebben een alternatief gevonden in de jaarlijkse Oostblokdag in 
Aalsmeer. Dit lijkt ons een leuke gelegenheid om met ons russisch materi-
eel te pronken en banden te smeden met andere liefhebbers. Misschien, 
misschien krijgen we nog wel eens een leuk evenement in het land geor-
ganiseerd vergelijkbaar met het engelse 4-jaarlijkse treffen waar alle 
oostblokclubs samen aan deelnemen. 

De onderdelenbeurs in Kesteren was in 2010 voor de laatste keer.
De heren Hofman hebben dit jaren met veel inzet en plezier gedaan, 
maar de laatste jaren was de opkomst zo bescheiden dat zij en ook wij 
als bestuur ons zijn gaan afvragen of dit nog wel zinvol was.

Er komt een alternatief in de vorm van anders opgezette sleuteldagen.
De wisselende resultaten van deze dagen, de beschikbaarheid van onder-
delen online en gebrek aan tijd nopen ons tot een andere aanpak. We 
willen in 2011 minstens één keer in plaats van een onderdelenbeurs een 
combinatie onderdelenbeurs/sleuteldag/kampeerevenement organiseren. 
De eerste keer gaat het plaatsvinden in het voorjaar op de lijn Breda-
Dordrecht ongeveer, dus houd aankondigingen, nieuwsbrieven en de Twin 
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in de gaten voor meer informatie. We willen tot een combinatie komen 
van onderdelenbeurs met gelegenheid tot sleutelen aan je eigen motor 
en daarbij ook nog eens de mogelijkheid van een overnachting. Een soort 
mini-sleuteltreffen dus. 

Wat verandert er nog meer? Nou eigenlijk niets!! We zijn als bestuur heel 
blij met de huidige club en de manier waarop we met elkaar omgaan. We 
hopen dan ook dat we op deze manier met elkaar samen gewoon lekker 
bezig kunnen zijn rondom onze motoren. 

Hebben jullie opmerkingen/aanmerkingen of voorstellen dan horen we het 
graag. Natuurlijk ga je het voorjaarstreffen met de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering (ALV) niet missen, dan ben je weer helemaal op de 
hoogte. 

Met vriendelijke groet en de beste wensen natuurlijk van ons allemaal, 

Het Bestuur,

 Frans, Sandra, Ruud,
  Benno, Luijt, Jos, 
     Roel en Gerrit
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Agenda 2011

17 tot en met 19 december 2010 / 

Vehikel in de veemarkthallen in Utrecht. De 
UDCN zal daar niet aanwezig zijn. Meer info: 
http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_
nl.html

14 tot en met 16 januari 2011

Wintertreffen in Jalhay

WATJESTREFFEN 11-12-13 februari 2011

We beginnen als vanouds met het Watjestreffen in Blaricum.
We worden dit jaar niet zo volledig verzorgd door een cateringbederijf als 
we de afgelopen jaren gewend waren. Dit is onder andere om de kos-
ten binnen de perken te houden. Iedereen zal dus zaterdagavond mogen 
helpen met eten voorbereiden en evt. koken. Verder is het programma zoals 
het nu laat aanzien als vanouds.

Oostblokdag te Aalsmeer 20 februari 2010

Meer info, zie deze twin

Voor wie er zin in heeft treffen 24,25 en 26 april 2011

Paastreffen bij ons steunpunt te Texel. Wie er zin in heeft en zijn handen uit 
de mouwen wilt steken is er een treffen in Texel. Meer info bij het steunpunt 
Hans van Veller

VOORJAARSTREFFEN 6-7-8 mei 2011

Het voorjaartreffen is dit jaar in het westen van het land in de omgeving 
van Haarlem. Het doel is om daar een echte duincamping te vinden, maar 
daarover is nog niets zeker. Dat het, als het weer meewerkt, een heel mooi 
treffen kan worden, is al wel duidelijk.

Contpersonen:  Eef Bilars 023-5372866 e.bilars@planet.nl
  Iwan Wilms 023-5359603 iwanwilms@planet.nl
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ZOMERTREFFEN 24-25-26 juni 2011

Bij dit treffen spelen onze noordelijke leden een thuiswedstrijd. 
Het wordt gehouden op de grens van Groningen en Friesland.
Contactpersoon: Cor Sterkenburg 06-23899341 cornelissterkenburg@
gmail.com

NAJAARSTREFFEN 9-10-11 september 2011 

Voor ons laatste treffen gaan we naar het midden van het land (Veluwe)
De organisatie is naarstig op zoek naar een goede camping en veel zand 
voor in de toertocht.
Contactpersoon: Michel Terlingen (Handje) 0578-617268 
m.terlingen2@kpnplanet.nl

SLEUTEL/ONDERDELEN TREFFEN

Over dit weekend is nog helemaal niets bekend. We moeten dat nog pro-
beren in te passen in onze volle jaaragenda. Meer info hierover vind je in 
de nog te verschijnen Nieuwsbrieven en Twins.

Bij elk treffen, behalve het Watjestreffen, heb ik naam en contactgegevens 

gezet van degene die aangeboden heeft om het te organiseren. Wil je helpen 

of heb je nog goede suggesties voor een camping of toerrit laat het hun dan 

weten. 
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Het demonteren van een Ural motorblok.
door : gerard Konincks

Het verwijderen van het blok uit het frame is ongeveer drie uurtjes werk. Wanneer 
je een zijspan aan je motor hebt, kun je deze los koppelen maar het is niet persé 
noodzakelijk. Je kunt e.e.a. ook naslaan op http://www.myural.com. Een gedeelte 
van de foto’s komen van deze site. Het is een onoffi ciële site ten aanzien van allerlei 
onderhoudswerkzaamheden aan een Ural 750. Veel zaken hierin komen overeen met 
die van een 650 blok.

We gaan aan de slag.

Het is wel handig om eerst de olie uit het carter en de versnellingsbak te verwijderen. 
Laat hierbij ook de olie uit het oliefi lter lopen. Laat daarna de benzinetank 
leeg lopen en demonteer de tank. Wanneer de tank verwijderd is het luchtfi lter 
demonteren.
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Demonteer het achterwiel, de eindaandrijving en de fl exkoppeling.
       
Zet de hoofdschakelaar uit en demonteer de accu. Maak nu alle electrische 
aansluitingen los. Hierna zijn de koppelingskabel en de kabel van de snelheidsmeter 
aan de beurt.

Verwijder de uitlaten en plaats een krik onder het motorblok.

 
           
Maak de bevestigingsbouten los en licht het blok uit het frame. Doe dit niet in je 
eentje want dan kost het je je rug.

Plaats het blok op een werkbank of werktafel en haal de versnellingsbak los van het 
blok.
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Koppeling

De koppeling zit met zes bouten vast; schroefdraad M8/1. Deze zitten geborgd met 
een centerpunt, dus ze zitten vaak erg vast. 
                 
Als je de bouten los hebt, draai dan eerst twee bouten die tegenover elkaar staan 
eruit en draai daar dan twee lange bouten in met moeren (bijv. M8 x1x60mm lengte 
vol draad). Draai dan een bijpassende moer op de bout. De bout met moer draai je 
in het gat dat vrijgekomen is, doordat je het koppelingsboutje eruit gedraaid hebt. 
Draai vervolgens de moer tegen de stalen plaat. Doe hetzelfde met het andere 
boutgat. 

Draai vervolgens de resterende koppelingboutjes eruit. Daarna draai je de moeren 
omhoog over de twee bouten die je er in gedraaid hebt (doe dat wel gelijkmatig: 
niet teveel aan een kant tegelijk) en de koppeling is van spanning af en kan uit 
elkaar. Let goed op hoe het zit want zo moet het ook weer in elkaar!
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Cilinderkop demontage

Bij een ural kan je kop en cilinder als een stuk demonteren.

Cilinderkop

verwijder het klepdeksel door de moer die centraal in de klepdeksel zit los te 
draaien. Je ziet dan de tuimelaars met vier moeren er op. Draai deze gelijkmatig 
los. Dan neem je de tuimelaars er af (gaat soms wat stroef langs de tapeinden). Let 
op: de stoterstangen zullen wel meekomen! De kop zit nu los en kan eraf gehaald 
worden.
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De cilinder: 

de cilinder is een wat kwetsbaar onderdeel dus hou het schoon. Probeer zoveel 
mogelijk de zuigerveer in de cilinder te houden. Dit is echter niet nodig als je de 
zuiger gaat vervangen. Als je de cilinder eraf haalt voor revisie, draai dan de voet 
moeren los en trek de cilinder er voorzichtig af. In de zuiger zit de pistonpen met 
twee borgveren. Haal de borgveren er uit met een punttang. 
De pistonpen gaat vaak stroef, dus je moet meestal een stukje gereedschap maken. 
Dat bestaat uit een blokje hard hout van 100x100x100 mm met een gat erdoor van 
23mm., een stuk draadeind M10 van 250m en drie moeren + een carosseriering. 
Aan de ene kant van het tapeind draai je twee moeren tegen elkaar in vast. Het 
draadeind steek je dan door de pistonpen heen. Schuif vervolgens het blokje over 
het draadeind, de carosseriering en de moer.

Let er op dat het gat in het blokje recht voor de pistonpen ligt, want de pistonpen 
moet er in komen. Draai vervolgens de moer op de carrosseriering aan en draai net 
zo lang tot de pen in het blokje getrokken wordt. Als de zuiger helemaal los is, kan 
de moer er weer af en het draadeind er uit getrokken worden. Dan is de zuiger er 
af.

Ontsteking

Om de onsteking te verwijderen moet je het deksel aan de voorkant en het kapje 
van het puntendoosje eraf halen. Op de vervroeger zit een M6 boutje (sleuteltje 10): 
die draai je eruit en dan kun je de vervroeger eraf trekken. Aan de zijkant van het 
puntendoosje zitten twee M5 boutjes met schroefkop en een langere bout met het 
klemmetje voor het metalen dekseltje. Als je deze drie eruit draait, kan de ontsteking 
eraf. De bobine zit erboven en zit met twee boutjes vast.
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Heb je een electronische ontsteking , Dan ook hier het M6 boutje verwijderen. De nok 
kan nu verwijderd worden. Verwijder nu de grondplaat met sensor.  Ook hier zit de 
bobine erboven en zit met twee boutjes vast.

De oliepomp  
   

De oliepomp wordt aangedreven door een tandwieltje dat haaks op de nokkenas zit, 
aan de bovenkant op het blok, onder het dekseltje met de zeskant. Draai de zeskant 
los. Deze zit er los in en moet eruit getrokken worden.
                              
Distributie

Het distributiedeksel zit met verzonken schroefkoppen vast. Draai deze er uit en klop 
voorzichtig met een kunststofhamer het deksel los als het vastgeplakt zit. Let op: in 
het deksel zit een stalen ring van de carter ontluchting! 
Om het krukastandwiel te verwijderen, heb je een poulie-trekker nodig. Verwijder 
eerst de centrale bout van het tandwiel. Daarna voorzichtig met de trekker het 
tandwiel eraf trekken.
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De nokkenas kan pas verwijderd worden als de cilinders eraf zijn en de nokvolgers 
allemaal helemaal naar buiten staan. Achter het nokkenas- tandwiel zit een plaatje 
met twee schroefkoppen. Draai deze eruit. Het plaatje zit dan los. Warm met een 
verfstripper het motorblok op. Doe dit aan de bovenkant (dus buitenkant ) op de 
plek waar het lager zit. Het motorblok zal uitzetten en het lager zal los gaan zitten. 
Als het blok warm genoeg is, kan de nokkenas er zonder kracht uitgetrokken worden. 
Het tandwiel kan met een poelietrekker los worden getrokken, maar dan moet er wel 
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een inbusboutje in het gaatje waar de vervroeger mee vast zit worden gedraaid. Als 
je dit niet doet, kan de nokkenas beschadigen. De trekker op het tandwiel zetten en 
als het tandwiel eraf is, het zelfde doen met het lager. 

Vliegwiel

Om het vliegwiel van de krukas af te kunnen trekken, heb je een forse poelietrekker 
nodig, twee bouten M10 x1 en een dopsleutel 36. Draai de bout een paar slagen 
los, zodat je ziet dat er iets ruimte ontstaat tussen de boutkop en het vliegwiel. 
Het gebruik van welke poelietrekker ligt er een beetje aan. Je kunt er een gebruiken 
waarbij je de trekkerarmen in de gaten kunt zetten van de koppelingsveren.

                  
Of je gebruikt er een zoals op de foto. Als het vliegwiel niet alleen met de kracht 
van de poelietrekker los wil komen, kan je hem nog helpen door hem te laten 
“schrikken”. 

Lagerblok achter het vliegwiel
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Om de krukas te verwijderen moet je eerst het lagerhouder achter het vliegwiel eruit 
halen. Deze zit met een aantal M6 boutjes vast. Draai deze eerst eruit. Er zitten twee 
gaten met schroefdraad in het lagerblok. Daar kan je twee draadeinden in draaien. 
Laat ze door een profi eltje heen steken, die op de rand van het koppelingshuis 
steunt. Daarna draai je een paar moeren op de draadeinden en draai je de moeren 
gelijkmatig aan zodat het lagerblok gelijkmatig eruit komt.

Krukas

De krukas is soms wat lastig. Het past allemaal nét, maar als je de krukwang die het 
dichtst bij zit naar boven doet, kan je de krukas naar beneden en daaarna zo naar 
buiten kantelen.
                  
Demontage van de kleppen

Om de kleppen te demonteren, moet je opletten dat je het gereedschap niet op de 
klepsteel zet, maar op de veerschotel. Bovendien moet je ervoor zorgen, dat je de 
klepschotel in de verbranding ruimte goed tegen houdt. Druk de veerschotel naar 
beneden en verwijder de klepspietjes; laat vervolgens de veerschotel weer rustig 
vieren en de klep kan uit de geleider worden geschoven.

Veel succes met de demontage. 
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Met vriendelijke groet,

Gerard Konincks
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Watjestreffen 2011
11, 12 en 13 februari

Beste mensen,
Het Watjestreffen is inmiddels niet meer van onze activiteitenagenda weg 
te denken. Juist voor de mensen die niet zo winterhard zijn, de kans om 
elkaar op dit gezellige treffen te ontmoeten. Toch hopen we elk jaar weer 
op een fl ink pak sneeuw en deze wens was vorig jaar inderdaad in vervulling 
gegaan, dus ook deze keer houden we onze vingers gekruist. 

De plaats van handeling is –net als ieder jaar- camping de Woensberg aan 
de Woensbergerweg 5 in Huizen. Op ons terrein staan 7 blokhutten, waarin 
totaal 56 personen kunnen overnachten. Er is een kantine en een plek om een 
vuurtje te stoken, verder zijn er goede sanitaire voorzieningen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Aankomst vrijdag van af 12.00 uur. Drankjes en versnaperingen zelf meene-
men of in de omgeving (Huizen of Blaricum) inkopen. Zaterdag en zondag 
v.a. 9.00 uur gezamenlijk ontbijten. 
Zaterdag om 11.00 uur begint de toerrit, met een bezoekje aan een speci-
aal voor ons op deze dag geopende bezienswaardigheid, hierna wordt de 
toerrit vervolgd en leggen we ergens aan, waar een koffi e o.i.d. kan worden 
genuttigd. 
Zaterdag wordt er om ca. 17.30 een gezamenlijke maaltijd genuttigd. 
Omdat we dit jaar aan “home-cooking” willen doen, zal er een beroep op 
jullie worden gedaan om daarbij een handje uit te steken. 

Uiteraard is er voor iedereen voldoende gelegenheid om vrijdag-en zater-
dagavond rond het vuur te zitten. Wat stoken betreft een kleine kantteke-
ning: in het kader van milieuhandhaving (kevers, torren en schimmels) stelt de 
eigenaar van het bos het niet op prijs als er (dood) hout aan het bos wordt 
onttrokken voor het kampvuur. 

En dan nog even dit: het Watjestreffen is een weekend-arrangement, dus is 
tijdelijke aanmelding noodzakelijk. Vorig jaar bedroegen de kosten €30,= 
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per persoon. We hopen -gezien de prijsstijgingen- dat we dat kunnen 
handhaven, zoniet dan kan het een paar Euro hoger uitvallen. Leden 
die alleen aan de toertocht willen meedoen zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. Aan hen zal wel een bijdrage worden gevraagd vanwegens de 
organisatie en het bezoek tijdens de rit. 

Ben je van plan om te komen, meld je dan bij onze secretaris (035-
5261544) of secretaris@udcn.nl 

Het bestuur
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IZH-1
door: Frans de Wit

De Russische republiek 
Udmurtië zal weinig 
mensen iets zeggen. 
Als ik meld dat de 
hoofdstad Izhevsk 
is, zal bij sommigen 
een lampje gaan 
branden. Izhevsk, 
zoals de naam al een 
beetje aangeeft, is de 
thuisbasis van de Izh-
fabrieken, waar de 
beroemde, of beruch-
te, Jupiter en Planeta 
motorfi etsen worden 
gemaakt. AHA! 

Nu gaat er een licht op bij iedereen die bij een treffenrit wel eens achter de 
Jup van Huib heeft mogen rijden. Nou ja, achter… In het rookgordijn van. Oh, 
dat Izhevsk, daar kan toch niet veel goeds vandaan komen?

Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. De Izhmashfabrieken zijn ook 
producent van het beroemdste machinegeweer aller tijden, de Kalashni-
kov. Ook bekend als AK47, hoewel tegenwoordig meestal het model AK74 
gebruikt zal worden, de verbeterde versie. En ook die werd en wordt nog 
veranderd. Verder worden er twee typen Lada gebouwd en nog veel meer, 
als er maar ijzer in zit, dat is waar de industrie in Izhevsk mee begonnen is.

Maar die oliespuwende motorfi etsen, wordt het niet eens tijd om daar 
afscheid van te nemen? Daar zijn de mensen van Izh het helemaal mee eens, 
en voor de komende jaren staat er een project op papier waar menigeen 
zijn vingers bij af zal likken! De 26-jarige Igor Chak heeft een hybride motor 
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ontworpen die 
zijn tijd ver voor-
uit is. Een 850cc 
V-twin, waarvan 
de helft van het 
blok van hittebe-
stendige kunststof is 
gemaakt, wat een 
veel lager gewicht 
oplevert. 

In het achterwiel 
een borstelloze 
elektromotor die 
60 kW (81,5 pk) sterk is, op lithium sulfi de accu’s, die vier keer zoveel stroom 
kunnen opslaan als lithium ion accu’s. Kabels en bedrading lopen zoveel 
mogelijk door het frame, waardoor ze beter beschermd zijn. Daglichtlampen 
en schijnwerpers in de voorvork geïntegreerd. Een voorvork die tevens kreu-
kelzone is en een airbag herbergt. Achter het stuur een tweede airbag die 
de berijder opvangt en voorkomt dat hij over de motor gelanceerd wordt. 
Automatische transmissie, gecombineerde schijfrem en magnetische remmen 
met hydraulisch 
backupsysteem, 
traction control, 
ABS en een night-
vision camera met 
GPS navigatie. Een 
camera aan de 
voorkant met veilig-
heidssysteem, dat 
de motor afremt als 
de voorganger te 
dichtbij komt, ofte-
wel een automobi-
list die onverwacht 
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op zijn remmen gaat staan. 
Luchtinlaten aan de voorkant 
die niet alleen voor luchtkoeling 
zorgen, maar ook werken als 
spoiler bij hoge snelheden. 

Een waanzinnig dashboard 
met niet alleen toeren- en 
snelheidsaanduiding maar ook 
temperatuur, klok en versnelling. 
Daarnaast zit onder de tweede 
airbag een uitschuifbare moni-
tor met GPS, telefoon en wat je 
maar wilt. 

Alle apparaten die je kunt 
bedenken kunnen er op worden aangesloten en met een scrollwiel op het 
linkerhandvat bedient. Je kunt het echt zo gek niet bedenken of Chak heeft 
er aan gedacht. Nu is het wachten op het moment dat de motor in produc-
tie wordt genomen. Momenteel staat dat gepland voor 2012, maar of dat 
gehaald wordt?

Meer zien? 

http://www.youtube.com/watch?v=OP0S5wchRHw&feature=player_embed-
ded 

Voor u gevonden door,

Frans de Wit
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De tien van de Twin
Tien vragen… 

Tien antwoorden!

Dit maal met…..
Naam:    Jos Luijckx
Leeftijd:   46
Gezinssamenstelling:  samenwonend met Dini, geen  
   kinderen.
Beroep:   leerkracht
Motorpark:   CZ 175 Sport, Ural imz 8 met  
   span, BMW  R100GS PD,
   BMW R1150R met LBS Boxer span
Lid van de UDCN sinds: 1997

1. Wat is de reden dat jij ooit aan een Rus begonnen bent?

Dini en ik waren in de jaren ’90 fervente motorrijders. Op een motorcamping 
leerden wij een Fin kennen die met zijn hele gezin op een Guzzi met span 
Europa aan het rondtoeren was. Zo’n span leek ons ook wel wat. We keken 
zo eens rond, maar bemerkten dat een motor met span heel veel centjes zou 
gaan kosten. Ik had van een maat ooit eens gehoord van een Ural. Ik had ze 
daarna ook wel eens zien staan op de Vehikelbeurs. 

De prijzen voor deze Russische 
machines waren schappelijk. 
Maar iedereen wist dat de 
kwaliteit van het gebodene 
abominabel was. Je moest 
leren sleutelen. In het blaadje 
‘Motormarkt’ (Marktplaats voor 
het internettijdperk) kwam ik 
een advertentie tegen van een 
‘Oeral + zijspan’. 
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We hebben gebeld 
voor een proefritje. Dini 
kreeg het ding aan het 
lopen na 100 aantrap-
pogingen. Wij waren 
allebei erg enthousiast 
en hebben nog fl . 500,- 
van de prijs gekregen. 
Meer over onze eerste 
ervaringen met het span 
kun je lezen in een oude 
Russian Twin (nummer 32 
om precies te zijn). 

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

Het crossen door de modder  met ‘groentje’ tijdens het Zandpadentreffen.

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

De beide ongelukken die ik meegemaakt heb met ‘groentje’. 1e x keer over 
de kop met Dini in de bak. Eigen schuld: te hard aanrijden, geen ruimte meer 
hebben bij de auto’s, abrupt naar links, achterwiel omhoog, over de kop!
2e x geen voorrang krijgen op een voorrangsweg (auto ook nog van links), 
gebroken voet. Daarnaast alle keren dat ‘groentje’ mij in de kou liet staan op 
‘s heren wegen, met ik weet niet allemaal kapot.

4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, 

 Chiang Jang o.i.d.?

Op het wintertreffen in Jalhay kwam ik ooit een lid tegen met een werkelijk 
heel fraai omgebouwde Ural met een eendenmotor. Zelfs de velgen van een 
eend waren erin verwerkt en waren ook nog onderling uitwisselbaar. Het 
ding was heel mooi in two-tone gespoten en er hing een heel mooi aanhang-
wagentje achter in dezelfde kleuren. Op de tank stond een logo met het 
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woord ‘Bemol’. Ik vroeg hem waar de naam vandaan kwam. Hij antwoordde 
dat hij de motor  met veel bloed, zweet en tranen bij elkaar had vergaard. 
Al met al had hij de motor met weinig geld in elkaar weten te krijgen. Dit zou 
niet zijn gelukt zonder een goede vriend van hem die in een magazijn werkte, 
waaruit menig onderdeeltje kwam. Hij besloot deze vriend, Mol genaamd, 
te vereren met de naamgeving. Hijzelf heette Bekestein. Met de Be van 
Bekestein en Mol van de vriend werd dat dus Bemol.  De tijd van rijden met 
de Bemol was aangebroken. En de heer Bekestein ging met zijn Bemol op 
vakantie naar België. Aldaar op de camping aangekomen moest hij zich 
inschrijven. Bij het kopje ‘vervoermiddel’ schreef de heer Bekestein: ‘Bemol’. 
Waarop de campingeigenaar reageerde met: ‘Ach ja d’n Bemol, dat waren 
nog eens motoren!
P.s. (De namen zijn gefi ngeerd, de anekdote niet)

5. Heb je nog andere hobby’s? 

Muziek maken. Ik speel gitaar en daarnaast contrabas in het klezmerbandje 
‘Lou Sjoege’ (zie: www.klezmerband.nl), Ik mag heel graag reizen. Ik fi ets 
graag.

In het seizoen schaats ik één keer per week op de baan in Haarlem. En ik 
volleybal ook nog een keer per week. Verder mag ik met een maat van mij 
heel graag whisky proeven. En nu ik erover nadenk we maken ook nog ons 
eigen bier!

Genoeg dacht ik zo.

6. Wat was het beste treffen ooit?

Een moeilijke vraag, want ik kijk altijd naar elk treffen uit. Eigenlijk is elk 
treffen leuk. Als ik dan toch moet kiezen dan zijn het toch de treffens die we 
bezocht hebben in Engeland. Het treffen is eigenlijk de aanleiding om met 
een clubje mensen een weekje op stap te gaan. Het treffen zelf is op zich 
nog niet eens zo bijzonder. Maar het met elkaar op pad zijn in een onbe-
kende omgeving maakt het bijzonder. 
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Op welke plek overnachten 
we, welke route nemen we, 
wie heeft wat meegenomen 
etc. etc.

Afgezien van de Eastern 
European Rallye (eens in de 
vier jaar), vind ik eigenlijk 
het zandpadentreffen en 
het wintertreffen voor wat-
jes de leukste treffens van 
de motorjaarkalender.

7. Welke motor uit het UDCN-bestand vind jij het meest bijzonder en  

 waarom?

D’n ‘Bemol’ daargelaten, de M72 van Ed (ZF 19 93). Erg mooi. En verder 
alle winterbikes in het UDCN-bestand. Waarom: een blind paard kan er nog 
geen scha aan aanrichten.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Zijspantip: Bochtje naar 
links: niet te abrupt!!! Het 
lijkt leuk zo om het asje 
draaien, maar pas op en 
blijf oppassen. Als het ach-
terwiel omhoog komt ben je 
nergens meer.

En dan nog: goede spullen, 
ik denk dan met name aan 
kleding, zorgen ervoor dat 
je kunt blijven rijden.
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9. De ultieme vraag voor Jos van Iwan: Het regent …………….?

Het antwoord is simpel ‘pijpenstelen’.  Iwan wist ook dat er sprake was van 
drank in de man (wijsheid in de kan), daarom is dit alles wat ik erover kwijt 
wil!

10. Welke ultieme vragen heb jij voor wie?

Ik wil die vragen graag stellen aan ons steunpunt in de Zaanstreek: Peter 
Pruim. Ik weet dat hij geen schrijver is, maar ik ga het hem toch vragen! Des-
noods zoekt hij hulp bij Rob Menger en Bart, hier komen ze :

Vraag 1: Welke motorprojecten staan er nog bij jou in de tuin? 

Vraag 2: Hoe zijn jullie in de zijspanracerij terecht gekomen?

Succes ermee !!
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OOST EUROPA DAG Aalsmeer 2011 

In 2011 gaan we de jaarlijkse Oost Europa Dag in Aalsmeer organiseren op 
zondag 20 februari. (Redactie: wij als UDCN gaan hem niet organiseren, wel 
eraan deelnemen met de clubstand en aanverwanten)

Wil je jouw 
oostblokker 
daar ook pre-
senteren en is hij 
gebouwd voor 
de val van de 
muur in 1989, of 
wordt het merk 
niet meer gepro-
duceerd, wij 
zijn dus op zoek 
naar jou met je 
Oostblokker. 

We zoeken 
allerlei vervoers-
middelen zoals bijvoorbeeld auto's, motoren, bromfi etsen, boten, maar ook 
een caravan o.i.d. is welkom. 

We willen dit jaar ook een hoekje reserveren voor allerlei gebruiksvoorwer-
pen afkomstig vanachter het IJzeren gordijn. 

De beschikbare ruimte is dit jaar nog een paar honderd m/2 groter dan 
voorgaande jaren. We hopen dat alle leuke clubs van Oost Europese merken 
weer aanwezig zijn zodat er een mooie collectie te zien is. 

Een foto verslag van Oost Europa Dag 2010 kun je zien op de site 
www.pietpruttel.nl 
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Meer info , bel Piet 0612647982 of mail me pietpruttel@live.nl 
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De Russische keuken
(Roeska-ja koechnja)

 
Russische zuurkool uit de oven.

Ja mensen, hier een door Boris uit het              
Kremlin gejat recept, dat prima past in 
deze tijd van het jaar.

Bereidingstijd: 

30-60 minuten 

Ingrediënten voor 4 personen:

500 gr zuurkool• 
2 uien• 
1 komkommer• 
1 doos champignons• 
100 gr plakken oude kaas• 
2 tenen knofl ook• 
150 gr achterham• 

Voorbereiding :

Verwarm de oven voor op 180ºC.

Bereidingswijze :
Laat de zuurkool uitlekken, snijd de uien en de knofl ook fi jn. 
Snijd de komkommer met de kaasschaaf in dunne plakjes en snijd de cham-
pignons in fi jne plakjes. Doe de zuurkool in een koekenpan of wok en voeg 
de uien en knofl ook toe.

Bak dit al omscheppend op redelijk hoog vuur (blijven husselen, dus wok is 
het handigst) 10 tot 15 minuten, tot de zuurkool net een beetje bruin gaat 
kleuren. 

Neem een ovenschaal en smeer deze in met boter.
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Maak laagjes: een dun laagje zuurkool, dan bedekken met ham, komkommer, 
champignons en kaas. Weer een laagje zuurkool etc. Eindig op de boven-
ste laag met kaas.Zet de schaal in de oven en laat het gerecht in 15 tot 20 
minuten door en door heet worden.

Serveertips

Lekker met aardappelpuree waarbij je plakjes knofl ook en 2 blaadjes laurier 
tijdens het koken toevoegt (laurier voor het pureren verwijderen!). Serveer 
een droge, frisse witte wijn erbij.

Priejatnawa apjetieva!
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ORANJE BOVEN   
Zandpadentreffen MZ club 2010   Door: Hans van Veller

In oktober organiseer ik altijd het moderne slavernij weekend.
Het lukt mij iedere keer weer om een groep gekken naar het eiland te halen 
die mij belangeloos helpen de dooie iepen uit de boomsingel te zagen en die 
te verwerken tot ‘hapklaar’ brandhout. Het enige dat ik hoef te doen is de 
ploeg voeden en laven, waar vind je nog zulke mensen.

Deze keer is de UDCN ruim vertegenwoordigd door de diehards: Henk, Luijt, 
Jos, Cock, en Grote Gerrit. Gespreksonderwerp numero UNO is je raadt het 
al het komende Zandpadentreffen van de MZ-club. Nu vind ik het al een hele 
prestatie om ( zonder volgwagen ) met de MT16 het eiland te verlaten, maar 
om de broze techniek van mijn O.B. bloot te stellen aan de mishandeling 
waarvan ik inmiddels door fi lmpjes op You-tube de keiharde werkelijkheid 
onder ogen had gezien……. No Way. Tot zover het rationele proces.

‘s Avonds in een kring rond de 
houtkachel, waar de hout-
hakkers bijkomen van een 
dag noeste arbeid, hoor ik 
mezelf ( na het nuttigen van 
een respectabele hoeveel-
heid Bokbier ) zeggen “dat 
Zandpadentreffen dat lijkt mij 
eigenlijk wel wat “.

Er valt een stilte maar het 
siert mijn maten dat zij van 
verbazing niet spontaan van 
hun stoel vallen. Tja wat gezegd is, is gezegd. Ook al ben je een Watje ook 
voor mij geldt ‘een man een man een woord een woord’. Dus met andere 
woorden ik hang…

Er is nog ruim een maand te gaan maar nog wel fl ink wat ‘sleutelwerk’ te ver-
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richten om überhaupt een kans te maken 
de ANWB-afsleepploeg op voldoende 
afstand te houden. Uiteindelijk lukt dat 
aardig en valt precies op tijd de vorst 
in zodat ik op de ochtend van vertrek 
O.B met geen mogelijkheid aan de 
praat krijg. Dat is nieuw want ondanks 
alle technische onvolkomenheden, het 
kreng start altijd in een 1 trap. Na 30 
keer trappen, begint het te sneeuwen, 
nog geen enkel plofje. Aanduwen m.b.v. 
echtgenote en buurvrouw levert alleen 
natte ruggen en doorslippende wielen 
op het inmiddels gladde wegdek op. 
Ik overweeg serieus om de BMW uit te 
graven maar geef nog een laatste ongemotiveerde hengst op de kickstarter. 
Of  O.B. nu begrijpt dat het er om gaat spannen ( zij thuis en de BMW mee 
) plokke, plokke, plok, het klinkt als muziek in mijn oren. Een snelle kus voor 
mijn bezwete echtgenote en veel te hard de gladde dijk op om de boot van 
11.00 uur nog te halen.

KlaasJan staat al op de afgesproken plek bij Mc Donalds in Den Helder met 
een gasschuif in zijn handen. Deze manier van ‘drive by wire ‘ ken ik nog niet 
maar het blijkt dat zijn gasnaalden niet goed geborgd zijn. Later blijkt ook 
dit niet de oorzaak van een onregelmatig lopend blok te zijn dus die zoek-
tocht is nog niet ten einde.

De afsluitdijk is koud maar wordt zonder horden genomen. Friesland ligt er 
prachtig bij en KlaasJan kiest een schitterende route langs de dijk naar Lem-
mer. Voor Lemmer trek ik op en zie dat mijn oliedruk keldert. ( een zegen die 
oliedrukmeter, nogmaals bedankt Benno). Dus de kant in en bijvullen. O.B. is 
graag ‘in de olie’ en consumeert daar in toenemende mate ruime hoeveelhe-
den van. Hoe kan het ook anders met een blok dat al ruim 2500 km niet uit 
elkaar is geweest.
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Camping ‘De Blauwe 
Lantaarn ‘ is snel 
gevonden en ligt er 
prachtig bij onder een 
dikke witte deken. 
Luijt, Henk en Cock 
zijn al gearriveerd 
en hebben met een 
bouwzijl en een paar 
planken een afdak 
gemaakt waaronder 
zij met branders en 
koffi e in de weer zijn. 
Het ziet er kneuterig 
uit maar ik denk wel 
dat als de Franse politie een inval had gedaan, ze zonder enig pardon op 
het vliegtuig naar Roemenie waren gezet.

Tenten en sneeuw vind ik geen geweldige combinatie en ik had dus met de 
campingbaas geregeld dat Henk, Luijt, Cock en ik in de kantine van de cam-
ping konden slapen, niet verwarmd maar i.i.g. droog. De MZ-jongens hebben 
het prima voor elkaar. Op het veld staat een legertent met een houtkachel 
en onbeperkte hoeveelheden koffi e. Nog snel even boodschappen doen 
en onder het bouwzijl in een geleende pan een prettig stoofpotje in elkaar 
knutselen. Het wordt snel donker en de warme legertent lonkt. Luijt presteert 
het om tegen 19.30 uur bed-rijp te zijn maar wij moeten nog de hele avond. 
Om 21.00 uur completeert Jos het gezelschap. Hij heeft er bijna 4 uur over 
gereden met zijn span in de fi le om vanuit Noordwijk in Wateren te komen. 
Onderkoeld maar niet geleden trekt  Jos een fl es Port en een kist sigaren 
open, om snel hetzelfde niveau als zijn maten te bereiken. Dat lukt aardig en 
na een ontspannen discussie met Iwan over de hedendaagse politiek zoeken 
we tijdig de klamme lappen op.

Zaterdagochtend zit alles onder een dikke laag rijp en het blijkt dat je dan 
ook met een motorfi ets moet krabben om de ‘noten‘ droog en warm te hou-
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den. Tot grote hilariteit start de BMW K 100 (die met tractorwiel) met geen 
mogelijkheid en die trek ik met O.B. aan. Zo zie je maar “the times they are 
changing”

De tocht is echt een bele-
venis. Met Jos in de bak, 
(met zijn modern gebakje 
heb je geen schijn van 
kans in de blubber) niet 
gehinderd door enige 
ervaring in het terrein, 
rossen we in colonne door 
de bagger. Ik raak zwaar 
onder de indruk van de 
kwaliteiten van O.B. in het 
terrein, maar moet wel 
regelmatig alle zeilen 
bijzetten om oranje inder-
daad boven te houden. 

Geen plas te diep of we komen er doorheen en de enige ‘beren’ op de weg 
zijn de interpretatie van het ‘follow up’ systeem door de MZ-ers en de solo’s 
die de neiging hebben om vlak voor een gat in de ankers te gaan terwijl ik 
juist gang moet houden. Ik zou er vergif op durven innemen dat ik een solo 
fors raak maar Jos ontkent het tot op vandaag. 1 x gaat het mis. Ik duik in 
zo’n diep gat dat het water mn laarzen inloopt. O.B. staakt en is met geen 
mogelijkheid meer aan de praat te krijgen. Luijt brengt uitkomst door de Ural 
ervoor te hangen en mij aan te trekken. 

Na een ‘snertstop’ midden op de hei (die MZ-jongens hebben het echt erg 
goed voor elkaar) komen we, alle onderdelen nog verbonden met het frame, 
weer op de camping. De MZ-ers gaan aan de bruine bonen maar wij durven 
dat niet aan gezien de ‘gedeelde ‘ slaapplek. Het blijkt dat entrecotes, ham-
burgers en stokbrood een heel redelijk alternatief is.
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’s Avonds wordt het weer 
berengezellig in de tent 
en het is aan KlaasJan 
en mij om de eer van 
de UDCN te verdedigen 
door om 22.00 uur nog 
wakker te zijn.

Zondag vroeg uit de 
veren. Het vriest dat het 
kraakt en ik moet Klaa-
sJan aantrekken omdat 
ook voor hem 30 keer 
trappen genoeg is.

Henk, Cock en Luijt rijden nog een stukje met ons op als ik plotseling een 
bijzonder alarmerend geluid hoor. Eerst denk ik nog dat mijn uitlaat over het 
asvalt rinkelt  maar het blijkt dat de stalen ring van mijn Hardy-schijf. gebro-
ken is. 

Voor mij een nieuw probleem maar voor Luijt al bekend. “Gewoon die ring 
eraf prutsen dan kom je ermee thuis als je voorzichtig rijdt, ik ben zo een 
keer uit Engeland gekomen “. Tot mijn stomme verbazing, ( ik heb Luijt nog 
nooit met gereedschap in zijn handen betrapt ) voegt hij de daad bij het 
woord. Cock doneert nog een schijf die hij als reserve bij zich heeft, mocht 
Luijt geen gelijk hebben. Luijt blijkt over profetische gaven te beschikken, het 
houdt.

Bij de Friese kust nemen we afscheid en KlaasJan en ik koersen Noord rich-
ting afsluitdijk. Na nog een keer olie bijvullen in Den Helder neem ik afscheid 
van KlaasJan. De boot ligt keurig op mij te wachten en tijdens de overtocht 
nog even snel de koppeling bijstellen. Als ik thuiskom friest het nog te hard 
om OB te verwennen met een warme douche om alle blubber eraf te spuiten. 
Dat is nodig want voor het Watjestreffen moet het blok nog los. Een vat olie 
op het zijspan gebonden is niet zo’n beste pr voor de club.
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Ik duik wel onder de douche om weer enigszins gevoel onder de knieën 
terug te krijgen. Als ik even later voor de houtkachel zit voel ik mij als 
een jonge god, MZ-club en UDCN-maten bedankt voor een onvergetelijk 
weekend .
 

Hans van Veller
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Steunpuntenlijst 2010

Ook dit keer weer zoals gebruikelijk de steunpuntenlijst van 2010. 

Zoals altijd geldt nog steeds dat onze steunpunten bestaan uit vrijwilligers die het 
erbij doen. Blijf dus vriendelijk tegen ze ook al kunnen ze je niet meteen helpen. 
ze doen het allemaal in hun eigen tijd en vrijwillig voor jullie !. Probeer ook bij het 
bellen rekening te houden met de tijden waarop je belt, maak het niet te laat. 



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 

steunpunten niet op de kaart ingetekend, we heb-

ben ze echter gelukkig nog steeds wel !!






