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Van de voorzitter.

Wauw! Wat een pisweer was het 
dit Voorjaarstreffen! Niet helemaal, 
gelukkig, maar de pret werd danig 
gedrukt…

Vrijdag viel het nog mee, terwijl er 
al regen was voorspeld. Ik had met 
Menko en Chela afgesproken om 12 
uur, maar omdat Menko een alter-
natieve route wilde en mijn printer 
het niet deed, moest ik alle reisinfo 
van routeplanner overschrijven. Dus 
was ik een uur te laat bij hem, moest 
er nog koffie gedronken, spullen 
gepakt, getankt, enzovoorts, dus 
duurde het even voor we op weg 
waren.

Tot Eindhoven geen probleem, op een losgeschoten aanzuigrubber op de 
Guzzi-carburateur na. Met ducttape gerepareerd. Bij Eindhoven de snelweg 
af, maar dat hielp niet echt. De aanbevolen N2 is geen snelweg omdat je 
er maar 80 mag, maar wel vierbaans. Amme hoela! De weg naar Hasselt 
is even saai, dus Menko stelt een adhoc alternatieve route voor. Die brengt 
ons in de buurt, maar niet helemaal. Ha! Er staan bordjes met de aanwijzing 
‘Nederland’. Helaas houden die bij de vierde T-splitsing op. Een keurige 
mevrouw de weg gevraagd. Zij houdt het autoportier een stukje open, in 
plaats van het raampje open te draaien. Ziet er toch argwanend uit. Wel 
komen we zo langs de meest toepasselijke benzinepomp ooit!

Als we hebben bepaald aan welke kant van Maastricht St. Geertruid ligt, 
rijden we er in één keer heen. Even na achten arriveren wij en hebben de 
Dodenherdenking gemist. Na het opzetten der tenten ga ik eten. Menko en 
Chela keren na korte tijd teleurgesteld terug; het campingrestaurant is al 
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dicht, niets te eten, op een zelf-
gemaakt soepje na. Het is al 
begonnen met regenen, Benno 
heeft gelukkig een groot zeil 
gespannen, waar het gezellig 
toeven is. Mijn campingstoel 
breekt af, onherstelbaar. 

Menko en ik zijn, als gewoonlijk, 
de laatsten die te bed gaan, 
om drie uur.

De volgende morgen word ik 
klappertandend wakker. Wat 
is het koud, en wat een hoop 
condens in de tent! Helaas, het 
is geen condens. Zo koud is het 
ook niet, behalve als je in een 
plasje water ligt. Tent lek. Het 
regent nog steeds. Mijn humeur 
daalt. Rond een uur of twaalf 
zou het droog worden. 

Om elf uur verzamelen we voor de toertocht. Huib waarschuwt me dat het 
wel eens erg modderig kan worden onderweg in het heuvelachtige land. 
Omdat ik nog steeds niet zo’n bochtenridder ben geef ik hem het voordeel 
van de twijfel. Roel biedt me zijn zijspan aan, maar als ik instap zit ik al 
ongemakkelijk. Wellicht een Dneprbak, maar zeker geen standaardzitting! Ik 
kan me niet voorstellen dat ik dit uren volhoud en stap weer uit. Eerst maar 
eens koffie. Menko en Chela komen erbij en Menko trakteert me op rijsten-
vlaai. Hoeveel rijsten er in een vlaai gaan blijft onduidelijk.

Na doorgewarmd te zijn maak ik mijn tent droog en hang ik mijn slaapzak 
uit. Hopen maar dat het lang genoeg droog blijft. Menko heeft beloofd naar 
een stuk zeil uit te kijken in Maastricht. 



4

Nummer 87, februari 2012Ural Dnepr Club Nederland

Benno hangt nog maar eens een stuk zeil op, maar het blijft droog. Ook tij-
dens de Algemene Ledenvergadering, die door een kleine dertig man wordt 
bijgewoond. Een persoonlijk record: 24 minuten. Dat komt ook door de afwe-
zigheid van de penningmeester, waardoor zijn verslag, de kascommissie en 
zich voorstellen kunnen worden overgeslagen. Anderzijds neemt de huldiging 
van Luijt enkele minuten in. Luijt is na meer dan tien jaar trouwe dienst afge-
treden als secretaris. Hij zal in het bestuur worden gemist! Bij treffens hopelijk 
niet, zodat wij nog lang van zijn gerookte visjes kunnen genieten.

Bij punt 12 aangekomen, komt de campingbaas de vergadering onderbreken 
(de klok tikt door!) omdat er is geklaagd over herrie vannacht. Dat zullen 
Menko en ik, onder andere, geweest zijn. Niemand die iets tegen ons gezegd 
heeft. Zijn wij zo bedreigend dat caravanbejaarden zich liever urenlang 
liggen te verbijten, in plaats van even komen vragen of het ook zachter kan? 
En de campingbaas wil ook weten of wij de vuurton wel gaan opruimen en 
netjes achterlaten. Blijkbaar hebben wij niet veel krediet meer. 

Aangezien de overlast al op de agenda stond, punt 14: wat verder ter tafel 
komt, verzekeren wij hem dat alles in orde komt. Dat komt het ook. Aangera-
den wordt om om twaalf uur het bedje op te zoeken. Dat gebeurt ook. Voor-
namelijk. Later lees ik dat het om 11 uur al stil dient te zijn op deze camping. 
Wij boffen dus nog.

Gelukkig is mijn slaapzak vóór de BBQ al droog en heeft Menko een zeil 
van een marktkoopman kunnen ritselen. Over de tent gespannen, moet ik 
het droog houden. Dat lukt. ’s Nachts begint het weer te regenen, en als ik 
om een uur of negen wakker wordt regent het nog steeds. Ik besluit even te 
wachten of het minder wordt, maar blijkbaar val ik weer in slaap, want als 
ik wakker word, ben ik de enige die overgebleven is. Rond half twaalf klaart 
het iets op, dus ga ik maar opbreken. Pas voorbij Eindhoven wordt het droog 
en stop ik voor een XL saucijzenbroodje en een kop koffie bij een pompsta-
tion. In Amsterdam was het hele weekend droog en is het vrij warm. Ik hang 
alles uit om te drogen. De tent moet weer waterdicht gemaakt worden. Of 
het werkt kan alleen proefondervindelijk worden vastgesteld. Spannend! 
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Van alle treffens die ik heb meegemaakt lijken die met slecht weer het meest 
te zijn blijven hangen in mijn geheugen: Watjestreffen twee jaar terug, van-
wege de ijzige kou, die keer in Giethoorn, toen het dorp zijn naam zo’n eer 
aandeed… 

Toch hoop ik van ganser harte op beter weer voor het Zomer- en het 
Najaarstreffen. Van die andere treffens herinner ik me ook de leuke dingen, 
en ik loop maar in één sloot tegelijk!

Frans de Wit.
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Van de redactie

Zo de tweede Twin ligt weer voor jullie klaar. Het jaar is weer op gang geko-
men en de eerste evenementen zijn al weer achter de rug. Het watjestreffen, 
de zandhappertjesrit en het voorjaarstreffen zijn inmiddels de revue gepas-
seerd.

Op het voorjaarstreffen hebben we officieel ook afscheid genomen van Luijt 
in het bestuur. Zijn functie zal worden overgenomen door Roel en Rene, maar 
we zullen hem missen. Ik ga er van uit dat hij ons nog jaren komt pesten op 
treffens met gerookte vis, sterke verhalen over mannen van ijzer en boten van 
hout en natuurlijk de ontbijtkoffie. Luijt, bedankt voor je inzet gedurende de 
14 jaar (interim)secretaris en natuurlijk ook Thea bedankt voor de gastvrij-
heid die we altijd bij jullie hebben gehad in Huizen.

Over de afgelopen treffens zul je in dit blad meer dan genoeg kunnen lezen. 
Het watjestreffen heb ik zelf helaas niet helemaal meegekregen, maar van 
de aanwezigen begreep ik dat het geslaagd was ondanks de afwijkende 
locatie voor dit jaar. De zandhappertjesrit die volgde heb ik samen met 
Robke uit Baarle Nassau ervaren als een succesvolle dagrit. Leuke mensen, 
goed weer (iets te droge paden, dat wel) en natuurlijk heerlijk veel onver-
harde paden. Die houden we er zeker in, volgend jaar gaat hij weer op de 
kalender. Rob, hardstikke bedankt voor de hulp, ontvangst etc. 

Het voorjaarstreffen te Limburg ligt pas kort achter ons, ik had me er al 
maanden op verheugd om eens even een weekeindje weg te zijn met de 
brommer en Limburg was al weer lang geleden. De laatste keer dat we in 
Limburg waren (bij Roermond in de buurt, Beesel) was in 2002. Tien jaar is 
een flinke tijd en ik denk dan ook dat het een van de minst bezochtte uithoe-
ken van Nederland voor ons is. Ik had met Huib en Robke afgesproken om 
samen op te rijden dat weekeinde. De week voor het treffen bleek al dat de 
weergoden ons niet al te gunstig gezind zouden zijn. De voorspelling was nat, 
nat en soms vochtig. 
Vrijdag ben ik met Huib vertrokken om door Belgie naar Zuid-Limburg te 
steken. Robke was helaas afgevallen ivm een kapotte motor. 
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De weg heen ging eigenlijk heel soepel tot Maastricht. Hier ben ik weer zoals 
gebruikelijk hopeloos verdwaald in de stad. Huib zijn motor was nog aan het 
inlopen en werd door al dat stadsgekeneuter p.sheet waardoor hij uitviel. Af 
en toe even stoppen was dus de boodschap. Nu was dat stoppen niet zo erg 
maar de Ural van Huib was per direct incontinent zodra hij uitviel en ik denk 
dan ook dat er een paar plaatsjes zijn waar voorlopig geen onkruid meer 
zal groeien

Uiteindelijk zijn we de stad uitgekomen en konden we het laatste stukje rijden 
naar de treffenlokatie, een camping tussen Eijsden en Sint Geertruid. Deze 
lag mooi verstopt in de heuvels. Bij aankomst moesten we betalen en kregen 
we een entreekaart die we steeds nodig hadden om het terrein op en af te 
komen. Niet zo heel handig bleek achteraf. We waren niet de eersten, dat 
bleek al snel, maar na ons kwamen nog een aantal leden binnen. De totaal-
stand bleef rond de 30 hangen dit weekeinde. Misschien was het toch iets te 
ver voor een aantal vaste bezoekers.

Vrijdag bleef het tot ca. 18:00 
uur mooi zonnig, daarna ging het 
helaas snel achteruit en ik was blij 
met mijn dekzeiltjes die ik stan-
daard bij heb. Hier konden we 
een mooi afdak mee maken. De 
avondrit heb ik maar laten schie-
ten dit keer. Ik had niet zoveel zin 
meer om te rijden die dag. De 
volgende dag bleek het helaas 
weer te regenen en dat heeft het 
zo’n beetje heel de dag volge-
houden tot 16:00 uur. De toerrit 
die Bart had uitgezet was mooi en 
werd gekenmerkt door veel kleine 
weggetjes, heuvels en afdalingen. 
Mooi land om motor te rijden, dat 
wel. Ondertussen had mijn contact-
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slot het begeven (ouderdom en vocht) en die ben ik maar even gaan fixen 
met Ruud. Paar mooie stekkertjes en ducttape en Olga kon weer naar huis. 
Daarna werd het gelukkig droog zodat de vergadering, maaltijd en avondje 
rond de vuurton droog kon plaatsvinden. 

Op zondag vertrokken we op tijd om terug naar huis te gaan. Bij vertrek leek 
Olga al niet echt lekker te lopen, maar dat bleek te liggen aan een gas-
schuif die klemde en zodoende bleef de motor gas geven. Mijn voorrem was 
ook al niet al te fris meer en zo zonder rem met vastzittend gas was toch niet 
ideaal. Na de eerste rotonde overgeschoten te zijn toch maar even gestopt 
in Eijsden om dat te fixen en toen verder naar huis. Hoe dichter bij het mooie 
Brabant we kwamen, hoe droger het werd. Thuis was het helemaal zonnig en 
zodoende konden de spullen mooi uithangen om te drogen. Olga is inmiddels 
weer opgelapt en klaar voor het volgende treffen.

Ik (Jos) heb inmiddels 2600 km op de Chang gezet en groentje junior heeft 
nog geen verkeerde klap gegeven. Ook protesteert ze niet als ze helemaal 
wordt volgepakt voor een treffen in Limburg met Karin de Zwart in de bak. 
Niet dat de zij nou zo zwaar weegt!(Sorry Karin!) Wel weer een hele dag in 
de stromende regen over de secundaire wegen gereden. 

We gaan op voor het zomertreffen dat deze keer dicht bij mij (Leimuiden) in 
de buurt plaatsvindt. Een thuistreffen dus eigenlijk. Ook wel weer eens leuk 
en slechts een half uurtje rijden bij mij vandaan. Met Ruud ben ik nog bezig 
om een leuke tourrit uit te zetten. We proberen een beetje in het Groene 
Hart te blijven zodat we zo min mogelijk met verkeerslichten te maken 
krijgen. Ook zijn we nog op zoek naar een leuk uitstapje middenin de tour. 
Dat gaat vast allemaal weer lukken. Heb inmiddels ook de Jialing mogen 
aanschouwen op het voorjaarstreffen in St. Geertruid. Een leuk ding met veel 
opbergmogelijkheden en naar zeggen goede rijeigenschappen. Tevens aller-
lei leuke extraatjes zoals een achteruit en een meesturend zijspanwiel. Dat 
alle wielen onderling ook nog uitwisselbaar zijn, is voor een Russenrijder heel 
gewoon, maar in zijspanland niet. Het zijspan bakje ziet eruit als een strijd-
wagen uit Ben Hur. Of ik dat heel mooi vind weet ik niet! Je kunt het ding wel 
op de snelweg gooien en in een keer mee naar de Middellandse zee rijden. 
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NIEUW! 

 

In de clubwinkel is inmiddels 

een groot assortiment aan 

verschillende T-shirts en 

sweatshirts verkrijgbaar. 

T-shirts vanaf 8 euro en 

sweatshirts vanaf 27,50 

Zo zijn er de shirts met het bescheiden logo, het groto “oude” logo, 

het ontwerp met de grote letters en gereedschap, met de dnepr in een 

mooie print en inmiddels ook met de K-750 en de M-72. Ook T-shirts! 

Dus voor elk wat wils!  T-shirts zijn op te sturen (brievenbuspost) 

sweatshirts op de treffens (meestal) verkrijgbaar. 

Vraagje: is er behoefte aan kindermaten? Meld dat dan even via een 

mailtje aan clubwinkel@udcn.nl 

 

Mvg Gerrit 

Misschien iets te modern voor mijn doen. Tenslotte heb ik de dikke (Duitse) 
dame ook de deur uit gedaan. Tja.

In deze Twin veel stukjes over het voorjaarstreffen in St. Geertruid en een 
aankondiging van ons zomertreffen in Leimuiden. Een verslag van de Oost-
blokdag in Dalfsen en de zandhappertjesrit in Baarle Nassau. Verder nog 
wat technisch geneuzel natuurlijk en het verslag van de ALV die in Sint Geer-
truid (Gieteren in de volksmond) gehouden is.

Veel plezier met de Twin en hopelijk tot het zomertreffen allemaal. Hopen 
dat het weer daar wat beter is.

     Benno & Jos
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WATJESTREFFEN (maar dan anders)
door : Roel de Glopper

Dat was schrikken. Half december kregen we te horen dat het fameuze 
Watjestreffen, meestal kouder dan het Wintertreffen in Jalhay, niet door kon 
gaan. Door het wisselen van beheerder op de Woensberg wordt er in de 
winter niet meer verhuurd.

Wat te doen, geen Watjestreffen meer, andere locatie zoeken en misschien 
op een andere datum? Het werd het laatste. Het hele bestuur heeft zich 
ingespannen om voorstellen aan te dragen, maar overal was wel wat mee. 
Het was al verhuurd, het werd niet verhuurd of het was niet geschikt. Geluk-
kig dankzij een tip uit de Landroverclub van Benno kregen we een adres in 
Lage Vuursche. Het Koos Vorrinkhuis van het Nivon (Nederlands Instituut voor 
VolksOntwikkeling en Natuur-vriendenwerk). Leek ons niet echt een club waar 
je (stinkende) motoren verwacht. Het was ook wel erg groot (103 bedden). 

Toch contact opgenomen en samen met Luit gaan kijken. De ontvangst was 
allerhartelijkst, stinkende motoren geen probleem, vuurtje stoken ook niet, 
zij hadden wel een vuurkorf. Als wij geen probleem hadden met een andere 
groep die er ook dat weekend zat, konden we het eerste weekend van 
maart terecht. 

Het Watjestreffen was 
voor dit jaar gered!

Helaas bleek onze 
culinair coördinator 
Hans van Veller juist 
in die periode met 
vakantie te zijn. Luit en 
ik moesten dus zelf wat 
verzinnen.
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Het was mogelijk om er van te voren een voorraadje hout naar toe te bren-
gen, dus we konden stoken. Vuurkorfje leek ons wat mager dus ik had een 
flinke ton meegenomen.

Vrijdagmiddag kwam de meute 
aarzelend het terrein op. Wat 
konden ze verwachten? Waren 
we net zo vrij als op het oude 
Watjestreffen? Zou er wel een 
fatsoenlijk vuur zijn? 

Gelukkig snoof iedereen al 
gelijk de vertrouwde geur op 
van de rookkast van Luit, dus de 
vrijdag kon al niet meer stuk. 
Iedereen was aangenaam ver-
rast door de luxueuze slaapge-
legenheid (in vergelijking tot de 
Woensberg) en de buitentempe-
ratuur.

Dit werd een echt treffen voor Watjes. De hele avond werd doorgebracht 
met aangename kout bij een vrolijk vlammende vuurton en rond 2.00 uur lag 
iedereen in bed.

De zaterdag verliep volgens het vaste stramien. Rustig wakker worden en 
voorbereiden voor de toertocht. Die ging door een iets andere omgeving dus 
we werden verrast door nieuwe vergezichten. Een bezoek gebracht aan het 
Eysink museum in Soest. Daar ontlokte Erwin een klein jongetje de verbaasde 
opmerking; “Kijk pap, die meneer vergeet zijn been”. Erwin vond het namelijk 
makkelijker om zijn kunstbeen op de motor te laten liggen.

Na het museumbezoek terug naar het Koos Vorrinkhuis. Aangekomen infor-
meerde Henk Wouters wat we gingen eten. Na een wat vaag verhaal over 
veel macaroni, veel kaas en wat groente nam Henk het heft in handen en 
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toverde met de hulp van een aantal mensen een heerlijke maaltijd op tafel. 
De keukenploeg had het veel makkelijker dan op de Woensberg. De keuken 
was zo groot en zo goed voorzien van apparatuur dat iedereen gewoon 
naast elkaar zijn ding kon doen in plaats van gestapeld. Na de copieuze 
maaltijd tijd om uit te buiken door te kletsen en de vuurton weer opgestookt. 
Deze heeft zich geweerd. Het plastic van de poten (gaspijp) was er aan het 
eind van de avond grotendeels af en de ton was roodgloeiend.

Zondag alles opgeruimd en weer naar huis. Dat had nog een staartje want 
toen ik in de loop van de week de vuurton ging ophalen heb ik deze leeg 
gestort in de ingegraven afvalcontainer. Helaas lag na deze actie ook mijn 
stoffer en blik op de bodem van de container.
Voor volgend jaar hebben we een andere locatie op het oog in Valkeveen 
met uitzicht op het Gooimeer. Als dat bevalt hopen we daar net zo’n traditie 
op te bouwen als op de Woensberg.

De datum voor volgend jaar kun je alvast in je agenda noteren, dat is het 
eerste weekend van maart.

Roel de Glopper
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Van de ex secretaris

Beste mensen.

Voor de leden die niet aanwezig waren bij de algemene ledenvergadering 
heb ik nog een woordje van afscheid. 

Ik heb mijn functie neergelegd, want na vele jaren tijdelijk-secretaris te zijn 
geweest vond ik dat de tijd gekomen was om op te stappen. Het was een 
mooie tijd waarin ik in besturen van diverse samenstellingen heb mogen func-
tioneren. 

Ik ben opgevolgd door Roel, die met een frisse kijk op de club een waardige 
opvolger is. Overigens blijft Roel naast secretaris, gewoon treffencoördinator. 
(noot Redactie: De ledenadministratie wordt door Rene Lems overgenomen, onze 
penningmeester) 

Ik dank jullie allen voor het genoten ver-
trouwen in de afgelopen tijd en hoop jullie 
nog regelmatig op de treffens van onze 
onvolprezen club te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Luijt Postma
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Verslag Zandhappertjesrit 17 maart                                                                                                
door : John van Ierland

Eindelijk was het weer zover een ritje met de UDCN !!!

De door de Brabo’s beloofde rit door zand, blubber, akkers, bos en kleine 
deurpkes was oorzaak van een paar slapeloze nachten bij menig UDCN lid. 
Mede door de woorden blubber en zand, die bij de meeste (te) jong van 
geest zijnde rusrijders associaties oproepen, van met de korte broek aan in 
het zand spelen met vormpjes, zandkasteeltje bouwen en lekker vies worden 
in de blubber! Daarna gingen de meer praktische dingen door het hoofd, zit 
er overal wel genoeg olie in, zijn de banden op de goede spanning, genoeg 
profiel, heb ik wel vonkjes en de belangrijkste vraag, weet ik die uithoek vlak 
bij/in La Belgique wel te vinden met of zonder DomDom !!?? 

Kortom spanning rondom, want ook bij de organisatie liep het dun door de 
broek, komt er eigenlijk wel iemand, valt het niet helemaal in het water, zijn 
er geen bospaden afgesloten, bomen omgevallen of staan er geen boeren 
met dubbelloops om de weg te versperren ??! Iedereen was dus blij dat na 
een lekker bakkie en een worstebroodje verzorgd door Thilly de rit kon star-
ten, oh nee, telefoontje, toch nog ff wachte, Edwin kon het niet vinden dankzij 
zijn DomDom !!!
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Dus Benno op zoektocht en na het vinden van het verdwaalde schaap, nog 
wat socializing binnen en buiten en na nog een bakkie ging de rit echt van 
start vanuit Holland of was het toch België, ben ik nog nie achter !!
Maar eerst moet ik nog even vermelden dat Robke en Thilly fan van me zijn, 
ze hebben zelfs DVD’s van mijn belevenissen, ik zou haast roepen SALMAY 
DALMAY ADONAY !!!  Leuk hoor al die fans overal.

LOL Maar nu weer even serieus, back on route, na het verlaten van het dorp 
kwamen we al gauw op stoffige landwegen c.q. zandpaden terecht en al 
gauw de eerste tegenslag. Op de te volgen route lagen takken, bomen en 
meer van die zooi en op een ander paadje waren ze bezig te kappen, dus 
na een rondje van de zaak via wat andere wegen weer op het rechte pad 
zien te komen ! Dankzij de topografische kennis van de leader was dat weer 
snel voor elkaar en konden we de juiste weg vervolgen!! Na links, rechts, 
rechts, links in een wirwar van paadjes, wegen, dorpjes en velden kwamen we 
in Alphen aan voor de lunch bij “Klooster van Alphen”. 

Binnen een mum van tijd was iedereen voorzien van wat te drinken en ook het 
eten was snel verzorgd, hulde voor het vriendelijke personeel !!! Na op ons 
gemak te hebben gesmikkeld van de lunch, wat na-tafelen en de gang naar 
het toilet ging de reis weer verder door het Brabantse! 

Na weer ontelbare paadjes kreeg Ties op een gegeven moment problemen 
met z’n benzine toe-
voer. Wat extra, wel 
erg troebel uitziende 
benzine uit het jaar nul 
toegevoegd, mocht ook 
niet baten. Wat later, 
na wat meer meters 
gereden te hebben, toch 
maar het een en ander 
uit elkaar gehaald, zelfs 
de benzine geproefd of 
het nog wel goed was ! 
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Maar dat bleek mee te vallen, het euvel bleek een vervuild filter te zijn !! 
Hierna weer aansluiting op de groep gemaakt en weer verder. 

Toen we een landweg met modder in het zicht kregen was het hek van de 
dam !!! Ties die waarschijnlijk toch een beetje benzine binnen had gekregen 
was helemaal de weg kwijt en dook vol overgave de drek in!! Laatste man en 
organisator Robke kon de lust ook niet bedwingen en stortte zich vol over-
gave ook in de modder. Ik hoef niet te zeggen dat ze niet erg ver kwamen, 
dat begrijpt iedereen wel!! Ik hoef ook niet te zeggen dat ze zich voelden 
als het Engelse gezegde “they felt like pigs in shit “!! Met vereende krachten 
werden beide motoren op redelijk eenvoudige wijze eruit gehaald en kon de 
tocht vervolgd worden. 

De rit ging verder over allerlei paden en weggetjes richting Baarle-Nassau 
waar we zonder verdere problemen redelijk snel waren. Na een korte pitstop 
om verschillende rijders hun stalen ros van sap te laten voorzien, zaten we al 
gauw aan de koffie of fris met evt. een worstebroodje bij Thilly in de serre! 

Ik ben eigenlijk vergeten iets te vermelden, maar wat ik bij deze alsnog doe,  
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ene E wonende te H met bakkenist dachten (waarschijnlijk te veel benzine of 
uitlaatdampen ingeademd ) dat ze in de Dakar rally zaten en probeerden 
á la de gebr. Schreurs in te halen wat uiteraard op die smalle paadjes niet 
lukte!! Hopelijk komt zulk stuitend gedrag niet elke keer voor!! 
Na dit intermezzo wil ik dit ver-
slag sluiten met een welgemeend 
dank je wel voor de goede 
zorgen,  de gastvrijheid en het in 
elkaar zetten van zo’n  fraaie rit !

Bedankt  Thilly, Robke en Benno !

Uit de duim gezogen door 

Catweazle
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Motocrypto

Oplossing vorige opgave:

1.Wijkagent, 2.bekeuring, 3.Blaastest, 4.Blau-
we zone, 5.Asdruk, 6.Remweg, 7.Zebrapad, 
8.Groenlicht, 9.Haasje en Slakje, 
10.Reisgezelschap.

Helaas zijn er geen inzendingen ontvangen, 
maar er zijn weer nieuwe kansen!

Nieuwe opgave:

1.  Rommel op de sloop is crimineel  .o.o..e..e
2.  IJscokar     .e..a.e.
3.  Gewend om in de file te staan  .ij.aa..i..ei.
4.  Snelbuffet    ..i…a..
5.  Een vriend te veel   o.e..aa.
6.  Gevoel van een stuntrijder  .a…a.i.
7.  Ongehoord goed!   Oo..o..e.
8.  Dat loopt verkeerd af   ..aa.
9.  De kunst van het motoronderhoud .e.
10.  Tom tom, Garmin etc.   .e..ij .e..

Veel succes!

Stuur je oplossing naar:

Luijt.postma@gmail.com
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Het verhaal van de eenzame 50 jarige K750.
Door : Edward Klarenbeek

Na maanden van stil staan, was het zover. Eindelijk weer een treffen. Deze 
keer in Limburg en wel in Sint Geertruid. Het watjestreffen moest ik ook al 
missen. Mijn baas moest zonodig gaan hardlopen, wat vermoeiend!

Na het opladen van mijn accu, word ik naar mijn thuisbasis gereden om daar 
te worden voorzien van verse olie en een controle beurt. Ik begrijp niet waar 
dit voor nodig is. Ik breng mijn baas toch altijd zonder problemen en door 
weer en wind overal naar toe. Hij zal wel een goede reden hebben. Tijdens 
deze onderhoudsbeurt kreeg ik te horen dat mijn vaste bijrijder, Bandit, niet 
mee mocht. Ik was helemaal van slag! De eerste keer zonder Bandit naar een 
treffen. Hoe moet dat nu? Ik krijg altijd aanwijzingen van hem met z’n geblaf, 
zoals jullie allemaal wel weten. Na veel gepraat en getroost van mijn baas 
kwam ik weer tot rust. Mijn baas vertelde dat Bandit ook goed onderdak 
had voor het weekend.

Vrijdag 4 mei was het zover. Samen met mijn nichtje uit Rijnsaterwoude en 
haar baas Ruud gingen wij vroeg op pad. Het was een prachtige dag, wat 
fris in de ochtend en ’s middags werd het warmer en de zon brak door.
Gelukkig reed mijn baas lekker door en werd er af en toe flink aan het gas 
gehangen. Dat vind ik wel prettig, dat getrut vind ik maar niks. Eenmaal op 
de camping aangekomen, deed het mij goed om al mijn neven en nichten en 
broers en zussen weer te zien. Tot mijn spijt was ik wel weer de enige K750, 
er waren wel 2 Chang Jiangs, maar ja dat zijn geen echte Russen. Dit was 
weer een teleurstelling die ik moest verwerken.

Na een natte avond en ochtend gingen we zaterdag toch toeren door het 
mooie Zuid Limburg. Een tocht van zo’n 100 kilometer. Helemaal leuk al die 
heuvels, lekker gassen de heuvel op en lekker glijden in de bochten met nog 
een paar leuke modderpaden. Eenmaal aangekomen op de camping was het 
tijd voor ontspanning, dit doe je tenslotte niet iedere dag en ik word ook een 
dagje ouder, 50 jaar inmiddels.
Na een rustige avond  en nacht begon het zondagmorgen weer te regenen. 



20

Nummer 87, februari 2012Ural Dnepr Club Nederland

Mijn baas  en de baas van mijn nichtje uit Rijnsaterwoude gingen meteen 
inpakken. Na het ontbijt en een oliecheck bij ons gingen we iedereen gedag 
zeggen. We gingen weer op huis aan. Na flink door gereden te hebben op 
de snelweg in de regen, was het bij Eindhoven weer droog. Bij Den Bosch 
gingen we van de snelweg af en reden we binnendoor naar huis. Dit is wat 
wij het allerliefste doen zo binnen door. Bij Alphen zeiden mijn baas en de 
baas van mijn nichtje elkaar gedag en wij natuurlijk ook. We gingen ieder 
naar ons eigen huis.

Thuis werd ik en mijn baas uitbundig begroet door mijn vaste bijrijder, Bandit. 
Jullie weten allemaal wel hoe dit gaat. Mijn baas en ik moesten wel beloven 
dat we nooit meer zonder Bandit naar een treffen gaan.

Het was weer een fantastisch weekeinde en tot de volgende keer maar weer!

                            ZF-16-94
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De Uralfluisteraar

Ook de Uralfluisteraar was in Sint-
Geertruid aanwezig om zachtjes begrip-
volle en steunende woordjes tegen onze 
geliefde Urals te fluisteren, maar alles 
liep anders. 

Wat nog nooit eerder gebeurd was 
gebeurde, alle aanwezige  UDCN leden 
en anderen gingen ’s avonds massaal 
fluisteren, maar wel om een andere 
reden dan gewenst. 

Wat bleek: er waren klachten over het 
geluid wat wij ’s avonds produceerde. 
Tijdens de ALV kwam de kampbeheerder 
dan nog eens extra vermelden en met een trap tegen ons geliefd kampvuur-
hout sneerde hij dat we onze troep moesten opruimen. Op dat moment kreeg 
ik sterk de behoefte om iets in die man zijn oor te fluisteren, maar dan wel 
iets minder vriendelijks dan wat ik normaal doe.

Ieder weet dat wij de meest nette en opgeruimde motorclub zijn van Neder-
land en omstreken en herrie maken we al helemaal niet. En hij mocht blij 
zijn dat die van der Juup er niet was met zijn rookmachine. Maar ik kan me 
voorstellen dat die klager(s) na dagen naar de zure gezichten van hun zelf 
en partner kijkend geconfronteerd worden met de leukste en gekste club van 
Nederland. Toch kan ik me ook wel een beetje inleven in het uitzicht wat die 
klagers hadden:

Na een hele mooie en warme dag veranderde het weer, naarmate er meer 
UDCN-ers op van die rare prachtige schroothopen arriveerde, in zeer regen-
achtig weer. Er werden direct zeiltjes gespannen,  hapje/ drankje gepakt en 
meteen zat de sfeer er in. In een bestel busje begon zo’n smoezelig Roe-
meensachtig figuur accordeon te spelen. Later bleek dit ons eigen Nicolaï te 
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zijn. Er reden kinderen rond met fietsen met een zijspan en dat door de stro-
mende regen. Dan komt de voorzitter met zijn rare (lekke) mini bungalow tent 
enz. De klagers moeten toen gedacht hebben: “Wij hebben zo’n saai leven, 
laten we eens lekker klagen, want zo’n uitzicht is wel heel erg te leuk”.

Ikzelf had na die dag ervoor flink gesleuteld en gefluisterd te hebben, toch 
nog niet de afstelling die ik wilde. Gelukkig was de Uralslager er ook weer, 
bood vriendelijk zijn hulp aan en ging aan de slag conform de regels van het 
fluisteren en met resultaat, waarvoor dank. De Ural ging aanzienlijk beter 
lopen. Wel bleef de Ural incontinent, de retourpijpjes van de nieuw gemon-
teerde cilinders bleken te lekken vanuit de koppen als de motor uitgezet 
werd. Toch zielig voor de boom waar hij tegenaan gezet was (solo). Verder-
op was ook al een boom die zijn bladeren verloren had, mogelijk motorolie 
met een adaptief gebaseerd op ‘agent orange’ of zo. 

Ondanks de vele regen werd de toertocht als zeer mooi ervaren, kun je 
nagaan hoe het was geweest met mooi weer. Het was een lange rit zo in de 
regen, maar mogelijk is zuid Limburg veel te groot om in een dag te ervaren 
en moeten we dit nog eens overdoen en dan hopelijk met mooi zonnig weer. 

Pjotr
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Vreemde ‘Russen’

We kennen allemaal onze geliefde Russen als enigzins exentrieke motor-
fietsen en/of eigenaars. Nu zijn er blijkbaar wereldwijd nog een heleboel 
mensen die nog veel gekkere dingen doen met hun Rus dan wij al doen. 

Bijgaand weer een paar voorbeelden van rare Russen. Heb je zelf ook gekke 
voorbeelden schroom dan niet om ze met ons te delen. Alle inzendingen zijn 
van harte welkom, zowel van rare Russen als hun baasjes.
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Oostblokdag Dalfsen 2012
door : Benno van Ham

Ook dit jaar was er weer een Oostblokdag georganiseerd door de de ver-
enigde clubs van Oostblokvoertuigen. Oorspronkelijk initiatief uit de autohoek 
maar sinds vorige jaar doen we als UDCN en MZ-club ook braaf mee met 
deze mogelijkheid om onze spulletjes te tonen. Verder is het natuurlijk een 
nieuwe plaats om met elkaar van Oostblokspulletjes te genieten. Vorig jaar 
speelde het zich nog af in een kas in Aalsmeer. Dit keer zou het bij Rood-
Ster auto's zijn in Dalfsen. Buiten, dus de angst zat er al een beetje in dat het 
weer een koude natte boel zou worden.

Dankzij een paar van onze leden uit het Oosten zouden we de stand met 
lokale spannen kunnen opvullen en van Jan Wassenaar begreep ik dat hij 
ook op de stand zou komen staan met wat onderdelen. Plezier gegaran-
deerd dus. 25 maart was het zover, omdat Dalfsen voor mij een twee uurtjes 
rijden is, in de ochtend al op tijd vertrokken met de Clubstand en spullen. In 
Dalfsen aangekomen werden we gedirigeerd naar een hoek van het terrein 
waar we onder een afdak onze spullen konden opzetten. Jan was er al en 
ook Luijt was reeds present met het span. (de boef was stiekem de avond 
vantevoren al die kant op gegaan naar zijn broer). Het weer leek vooralsnog 
niet al te mooi, beetje waterig koud maar toch, het was droog. 

Alle spulletjes opgezet 
en toen kwam Roelof 
met zijn zwager Henk 
de spannen al bren-
gen. 

Het werd steeds druk-
ker met spannen op de 
stand, Gerrit Busweiler 
kwam met de nieuwe 
Ural aan kakken, de 
penningmeester kwam 
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met het span langs 
en ook Derk Bos 
kwam nog even een 
Russische zijkleppert 
brengen. Ho maar, 
zoveel plaatsen heb-
ben we nu ook weer 
niet !! 

Rond de middag 
begon de zon echt 
te schijnen en toen 
werd het zowaar 
nog warm daar in 
Dalfsen. Steeds meer 
UDCN-leden bleken de dag en onze stand te vinden en het werd bijna een 
minitreffen zo daar op het plein. 

Toen ook nog bleek dat er Russisch Baltika-bier te vinden was ging natuur-
lijk helemaal het hek van de dam. Behalve motoren zijn er natuurlijk vooral 
auto's en Russische parafernalia te vinden op deze dag. Het blijft leuk om 
lekker rond te kijken naar wat er zoal geproduceerd is. Buiten het plein op 
het industrieterrein kwamen langzamerhand ook steeds meer aparte en leuke 
auto's en motoren te staan. Gelukkig besloten Handje en Bertus om de lek-
kende fiets maar gewoon op het trottoir te laten staan zodat hij niet geasso-
cieerd kan worden met onze groene club :)

Cat zijn nieuwe trui ontwerp werd enthousiast ontvangen en al met al kunnen 
we denk ik zeggen dat Dalfsen een leuke dag was voor de UDCN en alle 
andere Oostblok-aanhangers.

Tot volgend jaar,

    Benno
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Agenda 2012

Ook in 2012 komen er weer de vier traditionele 
motortreffens, een extra treffen en een dagrit. 
Wij hopen jullie op zo veel mogelijk Treffens te 
zien. Iedereen kan dus alle treffens noteren in 
de nieuwe agenda.

ZOMERTREFFEN 22-23-24 juni 2012
Niet zoals beloofd in Brabant, maar in het Zuid-Hollandse Leimuiden. Op 
Camping De Straat-Hof, Willem van der Veldenweg 57, 2451BB Leimuiden.
Meer gegevens op bladzijde 38 van deze twin.

E.E.R. 23/27 augustus
Eastern European rallye, wederom te Market Harborough in Engeland.

VLIETLANDENRIT 1 september 
Startlocatie is nog een verrassing, maar voor de rest de gebruikelijke 
gezeliige dag voor de bewoners van de Vlietlanden. Meer info bij Sandra 
Korpershoek.

NAJAARSTREFFEN 7-8-9 september 2012 
Na het eerste vaste programma onderdeel in september, de Vlietlanderit 
kunnen we het weekend daarna weer op pad. Ook dit jaar speelt ons 
Najaarstreffen zich weer af in het centrum van het land af. Op dit moment 
ziet het er naar uit dat we in de buurt van Bunnik een sfeervolle camping 
hebben gevonden. 

De organisatie is in handen van onze nieuwe penningmeester René Lems. 
Hij kan nog wel een paar handjes gebruiken dus als je in de buurt woont 
stuur een mail naar penningmeester@udcn.nl

Sleutelweekeinde Brabantse Biesbosch. 

Medio september/oktober zal ook het reeds lang aangekondigde 
sleutelweekeinde ergens zijn plaats hebben.
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Wijzigingen motorrijbewijs

Vanaf 2013 wordt het motorrijbewijs opgedeeld in drie categorieën, zo mag 
je bijvoorbeeld pas op de zwaarste motoren rijden vanaf je 24e. De nieuwe 
regels zijn het gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Met deze 
richtlijn worden de regels rondom rijbewijzen in Europa geharmoniseerd en 
krijgt de hele EU één rijbewijs op creditcard formaat. De verwachte ingangs-
datum van de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Categorieën motorrijbewijs

•Categorie A1 

is voor motorfietsen tot 125 cc en maximaal 11 kW. De minimum leeftijd voor 
dit rijbewijs is 18 jaar, rijles mag vanaf 17 jarige leeftijd. 

•Categorie A2,
 is voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35 kW. De minimum 
leeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar en kandidaten moeten minimaal 2 jaar in 
het bezit zijn van rijbewijs A1.

•Categorie A

 is voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen. De minimum leeftijd voor 
dit rijbewijs is 22 jaar en kandidaten moeten minimaal 2 jaar in het bezit zijn 
van rijbewijs A2. Het is mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te halen. De mini-
mum leeftijd hiervoor is 24 jaar. 

Wil je dus vanaf je 18e motorrijden, dan rijd je eerst op een motor tot 125 
cc, vervolgens vanaf je 20e  op een motor met maximaal 35 kW en weer 
twee jaar later op een motor met onbeperkt vermogen. Wil je direct een 
motor met onbeperkt vermogen, dan moet je wachten tot je 24e. 

.
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
UDCN dd. 5 mei 2012

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 17.10 uur.

2. Ingekomen stukken en mededelingen secretariaat 

De door het secretariaat ontvangen stukken worden verder niet nader gespe-
cificeerd. Die ingekomen stukken die een antwoord behoefden zijn afge-
handeld en de stukken die relevante informatie voor de leden bevatten zijn 
gepubliceerd in de Russian Twin.

3. Bestuurlijke items

Luit Postma stopt zijn werkzaamheden als bestuurslid en secretaris met ingang 
van heden. Het secretariaat wordt overgenomen door Roel de Glopper en de 
ledenadministratie gaat naar de penningmeester.
Namens het bestuur is Luit lovend toegesproken door Jos Luyckx en heeft hij 
een afscheidskado ontvangen.
 
4. Voorstellen nieuwe Penningmeester 

Door afwezigheid van de penningmeester is dit punt naar de volgende 
vergadering doorgeschoven. De nieuwe penningmeester (René Lems) heeft 
in december 2011 de lopende werkzaamheden overgenomen van Sandra 
Korpershoek die daarmee weer gewoon algemeen bestuurslid is geworden.

5. Kascontrole boekjaar 2011 met decharge van het bestuur 

Bij afwezigheid van de penningmeester en het feit dat de kascommissie nog 
geen controle heeft kunnen doen is dit onderwerp naar de volgende verga-
dering verplaatst.
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6. Vastleggen kascommissie 2013 

Drie mensen hebben zich aangeboden voor de kascontrole van boekjaar 
2012.

Dit zijn; Huib Stiegilis en Edward Klarenbeek.

Edward heeft recent nog een kascontrole gedaan. Door het bestuur wordt 
onderzocht of hij al een nieuwe kascontrole mag doen. Indien hij nog geen 
kascontrole mag doen wordt hij vervangen door Henk van der Ham.

7. Verslag secretaris 

Ten aanzien van de ledenontwikkeling is er wel een trend vast te stellen 
en deze wijkt niet erg af van voorgaande jaren. Het aantal leden neemt 
ondanks aanwas van nieuwe leden af en de gemiddelde leeftijd stijgt.
Dit ondanks het feit dat er recent een aantal jonge leden bij gekomen zijn.

8. Verslag penningmeester 

Bij afwezigheid van de penningmeester is er dus ook geen mondelinge 
toelichting van de penningmeester. De cijfers over het afgelopen boekjaar 
waren ten tijde van de vergadering beschikbaar bij Benno van Ham.

9. Verslag RT redactie en clubsite beheer 

De redactie heeft afgelopen jaar geen nieuwe initiatieven ontplooid. De 
bestaande activiteiten worden voortgezet. Hierbij de oproep aan alle leden 
om kopij te verzorgen voor het clubblad.

10. Verslag clubwinkel 

De clubwinkel heeft een goed jaar achter de rug. Er zijn mede dankzij de 
inzet van clubleden veel artikelen bijgekomen. De handboeken en onderde-
lenboeken worden gedigitaliseerd.
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De webshop op de UDCN-site zal dan ook aangepast moeten worden.
Verder weer het verzoek aan de leden met een talenknobbel om te helpen 
met het vertalen van de (meestal) engelse handboeken naar het nederlands.

11. Verslag treffen coördinator 

Alle treffens van het afgelopen jaar zijn succesvol verlopen. Ook financieel 
zijn ze allemaal ongeveer op quitte uitgekomen. De coördinator bedankt 
nogmaals iedereen die zich ingezet heeft om de treffens tot een succes te 
maken. Verder werd op de oproep om in 2013 een treffen te organiseren 
enthousiast gereageerd.

De voorlopige balans is dat dat er al twee treffens ingevuld zijn t.w.
Nunspeet (Frans/Gerrit/Johan)
Brabant (Benno/Rob)

12. Wat er verder ter tafel komt 

Huishoudelijke mededeling van de voorzitter met het verzoek om deze avond 
rond een uur of twaalf stil te zijn. Er waren klachten gekomen van andere 
kampeerders.

13. Rondvraag 

Er waren geen vragen

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur
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De tien van de Twin
 Tien vragen… 

  Tien antwoorden!

Oproepje : gezocht Robert H. te W. Helaas hebben 
we Robert nog niet weten te strikken voor deze tien 
van de twin dus hierbij de oproep voor Robert om 
zich even te meldden bij de redactie met een geldig 
telefoonnummer of emailadres zodat we je in con-
tact kunnen brengen met Karin.
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Dat vermadelijde contactslot
door: Benno van Ham

Tijdens het laatste treffen in Limburg overkwam het me weer eens een keer. 
Olga had geen prik meer. Nou heb ik dat al eerder gehad maar toen was 
het een twijfelachtige massaschakelaar (onder de buddy-seat, die kennen 
we ook allemaal wel denk ik). Nu echter was het overduidelijk het contactslot. 
Met een beetje creatief doorverbinden hadden we al snel weer stroom dus 
thuiskomen was geen enkel probleem maar het moest toch weer wat netter 
worden opgelost vond ik. 

Ondanks dat ik via Jan meteen een vers contactslot in de bus mocht ontvan-
gen kon ik het toch niet laten om het oude slot proberen op te lappen (al is 
het maar voor een reserve onderweg oid). Olga loopt inmiddels weer als een 
zonnetje (zonder losse stekkertjes met duct-tape) met een vers contactslot.

Hoe gaan ze over het algemeen kapot. Bij Dnepr’s staan ze bovenop het 
dashboard gemonteerd. In principe kan er in die stand water inkomen, dat 
is funest natuurlijk. Ik heb mijn eigen slot in een koplampoor gemonteerd 
aan de zijkant (net zoals Ural dat doet). Behalve door roest gaan ze vaak 
kapot door slechte vervuilde contacten, dit levert vonkvorming (warmte) op, 
inbrandden, en dat is niet goed voor de constructie.

Hoe zijn de pennen doorverbonden in het slot ?

Bij slot in stand I zijn doorverbonden de pennen   1,2,3    5,6
Bij slot in stand II zijn doorverbonden de pennen  3,5
 
Wat kom je zoal tegen in zo’n slot en hoe werkt het ?

Ten eerste de aansluitingen, ondanks allerlei bedradingsschemas en kleuren-
schemas is dit mijn bedrading (en geloof me aan die kleuren is nog niemand 
aan het veranderen geweest) van de Dnepr MT-16.
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Kleuren en functies Contactslot :

1 = Wit  Licht, voeding richting stuurschakelaar en 
   instrumenten
2 = Rood  Motor, ontsteking etc.
3 = Zwart  Accu (voeding +12 volt)  
5 = Oranje Stadslicht Achterlicht
6 = Blauw Stadslicht via stuur

Pen 4 is geen echte pen alhoewel hij wel op de grondplaat staat vermeld en 
in sommige schemas.

Zo, nu verder. Aan de onderkant van het slot zijn een paar hoekjes van de 
behuizing omgebogen tegen de grondplaat. Als je deze voorzichtig open-
buigt kan de grondplaat weggehaald worden. Daar zie je dan meteen al de 
kern van het probleem. 

De pen van de voeding is weggesmolten en weggezakt in de behuizing. Hier-
door slecht contact, meer warmteontwikkeling en nog verder wegsmelten tot 
hij geen contact meer maakt. Aangezien het slot van binnen goed vervuild is 
was dat waarschijnlijk de reden van het probleem. 
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Als je de grondplaat weghaalt zie je een bewegend deel met contacten 
erop, aan de achterkant (richting de sleutel) zitten twee veertjes erin gescho-
ven die op twee balletjes rusten. als je die ook weghaalt kijk je tegen de 
slotcilinder aan. deze heeft een uitsparing erin, als je de originele sleutel hebt 
kun je de cilinder doordraaien tot de uitsparing voor de sleuf zit. Nu kun je 
de hele cilinder in een keer verwijderen en evt. vervangen door een andere 
cilinder.

Maar toch, ik heb alles goed schoongemaakt en met een donor grondplaat 
die ik nog had (van een verzopen contactslot wat verder vol met corrosie zat) 
kun je weer een knap slot samenstellen. 

de slotcilinder heb ik goed schoongemaakt, gereinigd met ontvetter en daar-
na met grafiet gesmeerd. Nu weer monteren in de behuizing. Draai de sleutel 
op contact om het gemakkelijker te maken om de contactplaat te plaatsen.
Met een miniem beetje vet de twee kogeltjes terug plakken in het huis. Leg ze 
voorlopig maar tussen de ribbeltjes die zichtbaar zijn in het huis. 
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Plaats de veertjes in de contactplaat en leg deze voorzichtig in het huis. Zorg 
dat de kogeltjes op de veren liggen en dat de sleuf in de contactplaat in de 
nok van de slotcilinder valt.

Leg nu de achterplaat weer op het slot en buig de uiteinden van de behui-
zing weer terug, klaar is kees. Weer een slot klaar voor gebruik.

Even testen of het werkt en het kan weer in de kast. 

Zo, succes maar weer met prutsen en tot een volgende keer.

Benno en Olga
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Zomertreffen in het “Groene Hart”
22, 23 en 24 juni 2012

Na een waterig doch gezellig Voorjaarstreffen in Limburg gaan wij elkaar 
nu treffen op een boerencamping in Leimuiden. Het is een veenweidecam-
ping dat betekent dat het er, afhankelijk van het weer in de periode voor het 
treffen, heel drassig kan zijn. Laarzen meenemen dus. In het slechtste geval 
kunnen de motoren niet bij de tent op het terrein. Duimen dat het in de weken 
voor het treffen droog blijft.
Vuurtje stoken is heel goed geregeld. Er staat een vuurbak op ons te wachten 
waar een gewone oliedrum zich drie keer in kan omdraaien. Dat is het goede 
nieuws. 

Het slechte nieuws is dat ook op dit terrein geen honden zouden mogen wor-
den toegelaten. In overleg wordt daar een uitzondering op gemaakt met de 
volgende regels. Honden aan de lijn, honden NIET in het weiland en poep 
opruimen. Overtreding kan leiden tot verwijdering van de hele groep!!

De kosten zullen voor een weekend ± € 25,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:
Vrijdag  Vanaf 12.00 uur is het aankomst , vanaf 12.00 uur is 
  iedereen welkom. Iedereen zorgt die dag voor eigen natje
  en droogje. Boodschappen doen kan ’s avonds tot 21.00 uur.
  ’s Avonds het kampvuur met alcoholische omlijsting..
Zaterdag  11:00 uur Toertocht. Let op geen tankstop tijdens de route.
  Zorg voor een volle tank. De tocht wordt gereden volgens
  het ons bekende Follow-Up systeem. Tanken kan op de ring
  weg Noord van Alphen a/d Rijn. Ook ons culturele uitje is
  weer terug op de agenda. Hoewel in dit geval toch wel
  meer technisch cultureel.

  18.00 uur Bijzondere Ledenvergadering. Op de algemene
  ledenvergadering was de penningmeester
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  niet aanwezig en had de kascontrole nog niet plaatsgevon 
  den door de kascommissie. 
  18:10 uur Aansluitend op de BLV de BBQ volgens het Bring
  Your Own BBQ principe. Sauzen, salades, en brood wordt
  verzorgd. Vlees en andere toebehoren moeten zelf worden
  gekocht. ’s Avond nog meer sterke verhalen bij het kampvuur.
Zondag  Het opbreken van het kampement en weer naar huis.

Aanmelden (bij voorkeur per mail)
Ruud & Sandra Korpershoek
Mail: rkorpershoek@scarlet.nl 
Tel: 0172-533528 / 06-21243311

Adres van de Camping.
Camping De Straat-Hof
Willem van der Veldenweg 57, 
2451BB Leimuiden
Telefoon: 0172-507637
www.straat-hof.nl

     Roel de Glopper
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Voorjaarstreffen 2012 St. Geertruid
door: Jos Luyckx

Limburg. Dat is een tijd geleden. Ik weet dat we een aantal jaren geleden 
nog Swalmen aan deden, waar Henk Ritsen ons deed kennismaken met het 
follow-up systeem en een mooie tourrit door het Noord-Limburgse land, 
waarbij het off-road gedeelte niet geschuwd werd. Nu eens een keertje het 
Zuid-Limburgse deel. Bij mijn weten hadden we hier nog nooit gezeten. De 
streek had ik al wel meerdere malen doorkruist op weg naar het wintertref-
fen in Jalhay en Ster. Beslist een van de mooiere gebieden van Nederland. 

Ik had groentje (junior) voor de rit voorzien van nieuwe oliën. Tot nu toe 
gelukkig (even afkloppen) geen rare geluiden of andere zorgwekkende 
zaken met deze motor.  En zo ging ik op vrijdagmorgen met haar op stap om 
eerst Harry, Karin en Stef op te halen in Voorhout. We hadden een mooie rit 
over secundaire wegen in gedachten en hoewel de lucht er grauw uitzag toch 
maar eens het leren pak aangetrokken. Je moet de weergoden tenslotte een 
beetje uitdagen! 

Binnen een uur zaten we in Schoonhoven (altijd weer een ramp om de Rand-
stad uit te komen) en namen het eerste pontje naar Gelkenes richting Gorin-
chem. De rit verliep voorspoedig en ondanks enkele spetters geen reden om 
het regenpak uit het kontje te halen. In Loon op Zand geluncht en daarna de 
Kempen in België in. De kortste weg volgens de Garmin van Harry. Toch altijd 
weer bijzonder dat Belgische land. Veel aparte vrijstaande huizen. Kas-
teeltjes naast krotten. Grote warenhuizen met automatische deuren in kleine 
dorpjes. Onderweg komen we zelfs een Oeral benzinestation tegen. 

Tegen vieren rijden we plots Nederland weer in om via Maastricht bij cam-
ping de Bosrand in St. Geertruid aan te komen. Na het inchecken (nieuw) 
en het verkrijgen van een inrijkaart voor de slagboom (ook nieuw) iedereen 
gedag gezegd en snel het tentje opgezet.  Hierna begeven we ons naar het 
restaurantje beneden. Hier genieten we van een lekker Belgisch biertje en 
een prima maaltijd. De rest van de avond verloopt zoals gebruikelijk. Koffie 
en nog wat andere dranken nuttigen, vuurtje stoken in de ton en allerlei seri-
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euze en zinnige gesprekken voeren! We schuilen met zijn allen onder het door 
Benno gefabriceerde afdakje, omdat het inmiddels is gaan gieten. 

De volgende ochtend is het weer slecht te noemen. Cats and dogs zouden 
ze in Engeland zeggen. Bart en Marjoleen Sanders van Motorwerk hebben 
een toer uitgezet die om elf uur begint. Aanvankelijk lijkt het animo om in de 
regen te gaan rijden niet hoog. Maar als Bart ons komt halen met de mede-
deling dat de leden van de BMW Monoclub altijd rijden, laten de meesten 
zich niet kennen. Ik ben blij dat ik die dag ben meegegaan, want het werd 
een van de mooiste toertochten van het afgelopen decennium! 

De tocht leidt ons door de grensstreek tussen Nederland en België. Hier en 
daar pikken we stukken onverhard mee en natuurlijk gaat het hier heerlijk up 
en down in dit heuvellandschap. In de voerstreek nabij de Planck rijden we 
over het richeltje waar je normaal een gigantisch mooi uitzicht hebt. 
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Vandaag niet want in het dal hangt een dikke nevel. In Slenaken hebben 
we een lunchpauze. Hierna vervolgen we de toertocht over kleine en smalle 
weggetjes. Het weer blijft die dag alleszins redelijk en in de namiddag is het 
helemaal droog. Het plan om ’s avonds te barbecueën kan doorgaan. Eerst 
hebben we nog de ALV met het afscheid van Luijt als secretaris. De rest van 
de avond verloopt zoals normaal. 

De volgende ochtend is het weer weer eens slecht. Wij vertrekken om een 
uur of 10 om dezelfde weg terug te rijden als de heenweg. De Garmin van 
Harry echter kent meer (om)wegen dan ikzelf zou kunnen bedenken! Het 
houdt ook niet op met regenen en het is koud. Net over de grens bij Luyks-
gestel wordt het droog en op het einde van de dag verschijnt er zowaar ook 
een zonnetje.

Het was weer een mooi treffen!

     Jos
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Wat is er hier aan de hand ???
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Steunpuntenlijst 2011/2012

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. 

naam adres plaats telefoon Email

Adolfse C.G.M. Glindhorst 1 De Glind 0342-450157
Bouwman A. Herenweg 28 Donkerbroek 0516-491316
Bussel van J.J.M. Klaproosstraat 21 Ospel 0495-632222 busselix@gmail.com
Busweiler J. Hosterd 34 Puiflijk 0487-519018
Damen T.H.J. G. Foulkesweg 94 Wageningen 0317-414471 damen_theo@hotmail.com
Haan de G.L. Rootveld 14 Appingedam 0596-620428 gldehaan@planet.nl
Ham van L.A.C.M. Daniëlstraat 3 Langeweg 0168-337774 benno@udcn.nl
Hobbelink A.W. Weisinkhoekweg 172 Boekelo 053-4282529
Hoffman R. Lakenstraat 84 Wamel 0487-501529 rrhoffman@kpnplanet.nl
Klarenbeek E.J.A. Sterkenburg 47 Alphen aan de Rijn 0172-470274 Dneprk750@tele2.nl
Korpershoek R. Kalmoeslaan 11 Rijnsaterwoude 017-2533528 techniek@udcn.nl
Lampé A.G. 4, Ernest Mehlen Strooss Manternach 00-352-26780387 alex@oocs.net
Noyen van M. Heidijkstraat 2 Rijmenam/Bonheiden 00-32-15520248 mark.van.noyen@belgacom.net
Pruim P. Molletjesveen 2 Westknollendam 075-6212180
Smit M. Faisantenstraat 32 Hilversum 06-16162940
Terlingen M. Terpweg 11 Heerde 0578-617268 m.terlingen2@kpnplanet.nl
Vegchel L.J.M. van Capelseweg 7 ‘s Gravenmoer 0162-318998 lucvanvegchel@ziggo.nl
Veller van J.G.W. Stuifweg 5 Oosterend Nh 06-54714819 hansvanveller@planet.nl
Vissers M.A.F. Oude Leedeweg 89 Pijnacker 015-3697860
Wassenaar J. Bitgumerdijk 35 Marssum 058-2541777 jan.wassenaar@wxs.nl
Wilde de H.A. Elburgerweg 61 WENUM WIESEL 055-3122185 dwspw@hotmail.com



Om het overzicht te bewaren zijn de buitenlandse 
steunpunten niet op de kaart ingetekend, we heb-
ben ze echter gelukkig nog steeds wel !!






