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Van de voorzitter.
“Vroeger was alles beter.”

Voor de redacteuren van de Russian Twin ben ik een voortdurende bron van 
zorg en ergernis. Zij zitten steeds op mijn stukjes te wachten en ik lever ze 
steevast laat in. Zelf denk ik dat ik dan actueler kan reageren, of dat ik eerst 
een stukje in mijn hoofd moet hebben voor ik het op papier kan zetten. Terwijl 
er al jaren geen papier meer aan te pas komt, ik tik naar een scherm en 
verstuur ze via de digitale snelweg, waarna ze digitaal verwerkt worden en 
pas bij de drukker op papier terecht komen. Maar de waarheid is dat ik een 
uitsteller ben. Op zijn Engels een ‘procrastinator’. Dat klinkt al een stuk beter. 

Er is altijd wel een afleiding te vinden voor ik aan mijn stukje begin: even op 
Facebook kijken, of een interessante website bezoeken waar misschien mooie 
foto’s te vinden zijn waar Russische motoren in voor komen en ach, wat een 
leuk filmpje! Of er is iets op tv wat ik graag wil zien.

Zoals bij veel dingen denk je jarenlang dat je de enige bent, maar met de 
opkomst van het internet is niet alleen de afleiding groter geworden, maar 
ook kom je in contact met gelijkgestemden. Er zijn veel meer mensen die niet 
doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. 

Nu was dat van ambtenaren allang bekend, dat zijn spreekwoordelijke 
uitstellers, maar het blijkt in elke beroepsgroep voor te komen. Er is zelfs een 
zelfhulpgroep: ‘Procrastnators Anonymous’, want volgens wetenschappelijk 
onderzoek verdienen uitstellers minder, zijn minder gezond en hebben minder 
plezier.

Maar er is ook een andere oplossing, namelijk iets nuttigs doen in de tijd dat 
je iets anders moest doen. Zo heeft filosoof John Perry het ‘structured pro-
scrastination’ uitgevonden, en beschreven in een artikel dat hij schreef in de 
tijd dat hij eigenlijk een ander heel belangrijk artikel moest schrijven, naar 
aanleiding van de uitspraak van de Amerikaanse columnist Robert Benchley 
dat ‘iedereen elke hoeveelheid werk kan verrichten, vooropgesteld dat het 
niet het werk is dat hij eigenlijk zou moeten doen’. 
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En schreef de Brit Geoff Dyer een roman over zijn onvermogen om een boek 
over mede-uitsteller D.H. Lawrence te schrijven, terwijl hij een boek over D.H. 
Lawrence moest schrijven.

Hoewel ik bijna vergeten was dat ik dit stukje moest schrijven heb ik het toch 
twee dagen voor de deadline kunnen inleveren. Want eigenlijk had ik heel 
iets anders moeten doen….

     Frans de Wit.
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Van de redactie

Beste leden van de UDCN,

Weer ligt het huisorgaan van de UDCN bij jullie op de mat. Het is nummer 
92. Maar voor de halve redactie is het nummer 1. Bij de vorige Twin mocht 
ik (Pieter) het ontstaansproces gadeslaan. Met dit nummer is het echte werk 
gestart.  

Er staan verslagen in van twee evenementen: voorjaarstreffen en zandpaden-
rit. De UDCN is een opvallend actieve merkenclub: jaarlijks een watjestreffen, 
zandpadenrit, voorjaarstreffen, zomertreffen, najaartreffen en de Vlietlan-
denrit.  De toch enigszins aan ons verwante Royal Enfield Club Nederland 
heeft bijvoorbeeld maar één vast kampeertreffen per jaar.  Alle bestuurs-
leden zijn natuurlijk belangrijk tot heel belangrijk. Maar bij deze club spant 
de evenementencoördinator toch de kroon. Dat is een gezond teken. Want 
motorfietsen zijn om mee te rijden en motorvrienden zijn om te ontmoeten.

In dit nummer treffen jullie wat meer foto’s aan dan anders.  De nieuwe 
redacteur heeft, naast motorrijden, nog een liefhebberij: analoge zwart-
witfotografie. Mocht je op een foto in de Twin onder de indruk raken van je 
eigen hoofd, dan kunnen we je de scan wel mailen.

Afgaande op Marktplaats, lijkt het wel of de belangstelling voor Russische 
en Chinese tweelingen wat toeneemt. Er zijn in ieder geval vier aanbieders 
die regelmatig van zich doen horen.  Het is de bedoeling om in de komende 
Twins aandacht aan deze heren en hun handel te besteden.

Het voorjaarstreffen was lekker druk bezocht, had prima weer en een mooie 
omgeving, alle voorwaarden voor een goed weekeinde en dat was het ook. 
Lees in deze Twin het verslagje maar en kijk naar de foto’s. Recent hadden 
we daarnaast nog de zandhappertjerit die weer goed in de smaak gevallen 
is en de Baarnse Motorrun, weliswaar geen UDCN evenement maar wel iets 
waar veel leden zich toch vertonen. 
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Deze twin gaan we je verder ook nog wat meer uitleg geven over de nieuwe 
regeltjes die in Nederland van toepassing worden vwb de motorrijtuigenbe-
lasting, je krijgt wat technische tips en natuurlijk de gebruikelijke rubrieken 
die je van ons gewend bent. Vooral de technische rubrieken mogen wat meer 
uitgebreid worden dus techneuten, doe je best en schrijf wat voor ons. Lukt 
het schrijven niet zo dan zijn de plaatjes en wat aantekeningen voor ons vol-
doende om er een stukje van te maken voor de leden.
 
Rest ons als laatste nog een felicitatie. Jan Wassenaar heeft besloten zijn 
activiteiten voortaan te gaan uitvoeren onder de bedrijfsnaam ROLPA, Rus-
sian OLdtimer PArts. Gefeliciteerd Jan met deze stap. Zie ook de advertentie 
verderop in de Twin.

    Benno en Pieter
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Fehac

Op het voorjaarstreffen was er nog 1 punt tussendoor geschoten, we hebben 
in het begin van het jaar een verzoek ontvangen via Bart Sanders over de 
Fehac. 

Gezien de veranderingen rondom de oldtimerregelingen zijn de klassieke 
clubs dringend op zoek naar drijvende massa om een zo groot mogelijke vuist 
te maken tegen Den haag. 

De Fehac (Federatie Historische Automobiel Clubs) was daar natuurlijk ook 
bij. Ons bereikte onderstaand verzoek begin van 2013. Onderstaande vind 
je het verzoek en onze reactie.

Beste UDCN,
 
Zoals jullie wellicht weten ben ik lid van de Commissie Tweewielers binnen de 
FEHAC, de Federatie Historische Automobiel en Motorclubs. Nu meen ik te weten 
dat jullie binnen de UDCN ook een aantal liefhebbers van klassieke en/of his-
torische URAL, IMZ, KMZ en DNEPR motoren hebben. Daarom zullen die leden 
best wel geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond de (eventuele) afschaffing 
van de vrijstelling op de MRB, de Motorrijtuigenbelasting.
 
De FEHAC vormt de speerpunt van een rij belangengroepen binnen de oldtimer-
liefhebberij, die sinds het laatste regeerakkoord is verschenen, meteen "ten 
strijde trokken" tegen de in dit regeerakkoord opgenomen afspraak om de MRB 
voor oldtimers af te schaffen. Voor vrachtautos, voor bussen, voor tweewielers, 
driewielers en uiteraard vierwielers etc.. Dus, de hele hap.
 
Het voert hier te ver om daar nu dieper op in te gaan, ik wil graag verwijzen 
naar de website www.fehac.nl waar telkens de laatste ontwikkelingen kunnen 
worden nagelezen.
 
Wel wil ik graag en los van de nog komende vraag, jullie en jullie (oldtimer-
liefhebber) leden met nadruk vragen voortdurend aandacht te schenken aan het 
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invullen van de grote enquete die de FEHAC sinds ca. kerstmis 2012 is gestart. 
Het is van groot belang dat elke oldtimer-liefhebber aangeeft wat hij/zij zoal 
met zijn/haar voertuig(en) doet en wat het economisch betekent. De hiermee 
verzamelde gegevens worden uiteraard gebruikt om in de discussies met de 
regering en haar adviesorganen goed en actueel beslagen ten ijs te komen. 
Investeer in 30 minuten, daarmee in een beter gevulde eigen portemonnee en in 
die van vele medeliefhebbers.

De enquete:  http://www.fehac.eu/
 
Nu naar de vraag: het is ook van groot belang dat de FEHAC zoveel als 
mogelijk clubs en leden binnen die clubs vertegenwoordigt in de discussies met 
Den Haag. Volgens onze Commissie-gegevens is de UDCN nog geen FEHAC 
lid. Onlangs is besloten dat clubs die maar gedeeltelijk over liefhebbers van 
oldtimers beschikken, toch lid kunnen worden en dan "naar ratio" van dat aantal 
leden de FEHAC bijdrage betalen.
 
Graag zou ik met jullie persoonlijk of als dat moet/handig is per e-mail eens 
over een lidmaatschap van de FEHAC willen praten. Eens goed op een rij zetten 
wat de voordelen precies zijn, wat de kosten zijn en met name nog eens ingaan 
op het belang van de FEHAC voor onze hobby en wat de FEHAC al bereikt 
heeft en nog wil gaan bereiken - los van de huidige discussie rond de MRB en 
oldtimers. 
 
Een reactie van jullie kant stel ik zeer op prijs!
 
Met vriendelijke groeten,

Fehac

Bart Sanders, comissie Tweewielers
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Onze reactie 

Met dit verzoek hebben we als UDCN bestuur natuurlijk wel iets gedaan, na 
onderzoek door het bestuur van de doelstellingen van de Fehac en ons reeds 
bestaand clublidmaatschap van de MAG (een echte motorrijders belangen 
behartiging) is ons gebleken dat de doelstelling van de Fehac niet helemaal 
strookt met onze doelstellingen binnen de UDCN. De Fehac is pas sinds 2011 
enigszins geïnteresseerd in motorfietsen en voertuigen anders dan klassieke 
auto’s. 

Met name struikelen wij over het volgende punt uit de Fehac informatiefolder 
en doelstellingen:

Wat doe je met een oldtimer? 

Een zeer kleine groep gebruikt een oldtimer als dagelijks voertuig. Vaak zijn dit 
geen oldtimers of klassiekers in de eigenlijke zin, dus een voertuig van 25 jaar 
of ouder in authentieke staat, dat men wil behouden, maar oude tweedehands-
jes, die zowel uiterlijk als technisch in niet al te beste staat verkeren.

De FEHAC behartigt niet de belangen van deze laatste groep; dagelijks gebruik 
staat haaks op het behoud van een voertuig. Voor de echte liefhebber, die de 
FEHAC vertegenwoordigt, is een oldtimer een voertuig dat gekoesterd wordt 
vanwege de techniek, de vormgeving of de herinneringen die men heeft aan 
juist dit merk of model.

Alleen al hierdoor vinden we deelname van de UDCN aan de Fehac geen 
goede zaak. Als leden individueel wel deel wil nemen, vooral doen. Als club 
scharen wij ons niet achter deze doelstellingen.
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Onze reactie richting de Fehac :

Beste Bart,

Naar aanleiding van jouw mail van 4 februari 2013 ons antwoord.

Op de bestuursvergadering van afgelopen weekend hebben wij besloten ons niet 
aan te sluiten bij de FEHAC.

Onze doelstellingen liggen volgens ons te ver uit elkaar. Fehac denkt sterk vanuit 
cultuurhistorie en behouden, bij ons is het toch meer een kwestie van met zo min 
mogelijk middelen zo veel mogelijk plezier hebben van onze vervoermiddelen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur UDCN
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Alleen voor de lol
Pieter Lettinga

Tot midden jaren zestig hadden de meeste motorrijders liever in een auto 
gezeten. De motor was een vervoermiddel dat qua snelheid wel kon wedijve-
ren met de auto, maar dat wat comfort betreft daar ver bij achterbleef.  De 
motor met zijspan kwam noch het meest in de buurt.  

Er waren nauwelijks mannen die puur voor de lol een motorfiets bereden. 
Vrouwen reden überhaupt niet op een echte motor. Een enkeling zat met de 
knieën tegen elkaar op een scooter. 

Toen in de loop van jaren zestig het autobezit zich in het westen verspreidde, 
raakte de motor als praktisch vervoermiddel in onbruik.  De Britse motorin-
dustrie ging op de fles. De Duitse wist te overleven.

Intussen kwamen de  nieuwe Japanse motoren op de markt. Ze lekten geen 
olie en startten altijd. Voor de nieuwe motorrijder was het apparaat geen 
goedkoop alternatief voor een auto. Motorrijden was een hobby geworden. 

Vandaag de dag is het aantal mensen dat de motor beroepshalve gebruikt 
klein. De motoragent is nooit weg geweest. In de grote steden zijn ambu-
lancebroeders op een motor vaak als eerste op de plaats van het ongeluk. 
Maar negenennegentig procent van de hedendaagse motorrijders doet het 
voor de lol.

Ik vind een motorfiets die ooit als gebruiksvoorwerp is gemaakt leuker dan 
een funmachine. Er zit een verdwenen wereld achter, waar je als moderne 
berijder van zo’n oldtimer nog een beetje deel van uitmaakt. 

Omdat de communistische wereld het welvaartsniveau van onze jaren zestig  
nooit bereikte, bleef de motorfiets er zijn oude functie behouden.  Pruttelende 
en rokende tweetakten bepaalden mede het middeneuropese  straatbeeld. 
In de Sovjet Unie zelf reden, naast tweetakten, ook onze Urals en Dneprs.  
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Sinds een jaar of vijftien kom ik regelmatig in landen van de voormalige SU. 
In de grote steden zijn de motorfietsen bijna verdwenen. Moderne motor-
fietsen zijn er ook nauwelijks: de jaren zestig willen daar maar niet van de 
grond komen. 

Op het platteland zie je nog af en toe Urals en Dneprs. In Oekraïne is het 
zijspan vaak vervangen door een brede plank.  Daar kan je van alles op 
vervoeren.  In februari was ik in Georgië. Daar reden vroeger vooral Dneprs 
als echte driewielers; dus zonder zijspan maar met een tweewielige achteras. 

De foto die ik in februari maakte, staat hierbij afgedrukt.

   Pieter Lettinga
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Digitale Nieuwsbrief, een verandering in aantocht !!

Nadat we e.e.a. ook al hadden aangekondigd in de ALV te Hall in 2013 
hierbij nogmaals ter herhaling. Om mee te gaan met de tijd, de portokos-
ten wat te drukken en om jullie sneller te kunnen informeren over activitei-
ten van de UDCN gaan we de papieren nieuwsbrieven laten vervallen en 
vervangen deze door een digitaal exemplaar. Vanaf 2014 stoppen we 
met het uitbrengen van een papieren exemplaar en versturen we enkel 
nog de digitale versie.

Om zeker te weten dat we alleen onze eigen leden bereiken verkiezen we 
het om dit via een Mailinglijst te doen lopen. We gaan ze dus niet zomaar 
op internet publiceren, natuurlijk doen we dit ook niet zomaar met julllie 
gegevens.

Ons voorstel is om ca. 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief te verstu-
ren met de meest interessante zaken voor de leden. Misschien worden het 
er zelfs een paar meer. Dit hangt af van wat we allemaal mee te delen 
hebben natuurlijk. Van een groot deel van onze leden hebben we al email-
adressen, maar nog lang niet van iedereen. 

Hierbij dus het verzoek om een mailtje te sturen naar 

secretaris@udcn.nl met als titel  Digitale nieuwsbrief. 

Zet daarin je emailadres en lidnaam, dan zorgen wij voor de rest.

Bij voorbaat dank,

Redactie UDCN
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Tips And Tricks

Vervangingsfilters voor Dnepr

Het bestaande papieren luchtfilter is te vervangen door een van de volgende 
types.

Hoogte  (H) 150 mm (lengte filter),
Diameter (A) 100 mm (buitenkant filter)
Diameter 2 (B) 65 mm (binnenzijde filter)

De volgende types zijn daarin te vinden in Europees fabrikaat.

Mann C1134/1  (ook gebruikt in Trabant P601)

FIAAM FL6237

Beru/CAC  AE10151
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Vlotternaalden voor de Russische carburateurs

Behalve de mooie oplossing van Cok van de vorige twin is er ook een alter-
natief te vinden door de volgende types te zoeken

Walbro #82-85-1 
Kohler part #1275701-S

Beide naalden zijn even lang als de Russische varianten, MAAR, hebben niet 
het lullige plastic ringetje op de top. Ze hebben beiden een neopreen tip 
die in principe goed afdicht op de Russische carburateurs. Je zult ze wel via 
Ebay of een grasmaaierboer moeten kopen want ergens anders heb ik ze 
nog niet gevonden. ca. 3 euro per naald en je bent klaar. Voor de iets minder 
handige mensen een oplossing voor de lekkage.

Ook de oplossing om de afdichting te vervangen met een kleine o-ring 1x1 
(NBR70) werkt prima. Je moet dan wel de vlotterhoogte een beetje aanpas-
sen maar dat is bij alle oplossingen eigenlijk een noodzaak.
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Sterke UDCN verhalen deel 1                                   
door Gilus Thiebis

Iedere UDCN treffen bezoeker weet dat het een heilig ritueel is om na een 
zware dag sleutelen, rijden of wat dan ook te eindigen rond het kampvuur 
met een lekker drankje en sterke verhalen. Het doel is natuurlijk de vriend-
schapsbanden aanhalen en de lachspieren weer eens trainen na het zware 
leven in ‘de echte wereld’. 

De meeste zaken die rond het vuur ter sprake komen blijven ook daar. Het 
leek mij een goed idee om deze vaak sterke en bizarre verhalen eens naar 
buiten te brengen, uiteraard zijn alle namen van de betrokkenen gefingeerd 
(#) ter bescherming van de privacy. 

Het is ook goed te weten dat verhalen een eigen leven leiden, soms is er 
sprake van ‘ik heb het gezien van iemand die het gehoord heeft’. Het verhaal 
raakt door de jaren verder van de werkelijkheid verwijderd, maar wordt zo 
wel steeds leuker.

De bevroren laarzen

Het was een zeer koude nacht tijdens een watjestreffen, toen nog op de 
Woensberg. Het vroor zo’n min 14 graden en onze beste vuurmakers had-
den een superkampvuur gemaakt. Zodoende  hadden we het eerder warm 
dan koud en de sneeuw raakte de grond niet eens door de hitte. Een van de 
bezoekers (Piet#) wist goed raad met lekkere drankjes, dronk ze door elkaar 
en was in een beste stemming. 

Anderen gooien graag blikjes, flesjes enz. op het vuur. Piet trachtte de 
flesjes verder in het vuur te duwen zodat ze beter smolten. Hierbij ontstond 
het gevaar dat Piet wel eens in het vuur zou kunnen vallen, dit mede omdat 
hij niet zo stevig meer op zijn benen stond. Na wat adviseren/ aandringen 
besloot Piet maar eens naar zijn ‘bevroren’ bed te gaan en viel in slaap.
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De volgende ochtend Lag Piet nog heerlijk te slapen. Een ander (Kees#) was 
al vroeg op om een lekker bakkie koffie te scoren wat ons Watjes opper-
hoofd al gezet had. Het viel Kees op dat er iets in zijn laarzen leek te zitten 
wat er niet hoorde en zijn handen voelde dat er een soort ijsklonten in zijn 
laarzen zaten. Dus laarzen mee naar de verwarmde hoofdhut om het ijs te 
laten smelten en te ontdekken wat er nu toch in zijn laarzen zat. 

Tijdens het smelten werd door de lucht al snel duidelijk wat er in zijn laarzen 
zat. Het bleek dat Piet ‘s nachts een beetje misselijk was geworden en de 
motorlaarzen van Kees voor emmers aanzag en ze vol gekotst had. De vorst 
deed de rest.

De nachtpad

Het was op een wederom frisse nacht in Zeeland. Het kampvuur was op een 
donker veld gesitueerd weg van de tenten. Dit had voordelen voor de men-
sen die wat eerder willen slapen, dan hoef je niet wakker te liggen van het 
lachen dat soms tot ver in de nacht doorgaat. Ook voorkomt het dat vroege 
slapers uit hun tentje worden gerookt (letterlijk).

De natuur heeft er voor gezorgd dat wat er in gaat er ook weer uit moet 
komen. Na alle drank moet je ook regelmatig piesen. Het kampvuurveld was 
omringd door zeer diepe sloten en slecht zichtbaar, het was dus oppassen als 
je ging piesen. 

Op een gegeven moment waren we een van onze zeer gewaardeerde mede 
UDCN-ers (Freek#) kwijt. Op een gegeven moment gingen we ons toch wel 
zorgen maken en gingen op zoek, we zagen hem nergens. Totdat een van ons 
iets in het water zag wat op een flinke pad leek, slechts de ogen zag je nog 
boven het water uitsteken. Dit bleek Freek te zijn, hij had zich vergist in de 
afstand tot de sloot en was erin gevallen. Door de diepte van de sloot en het 
aanzuigen van de (verschrikkelijk stinkende) modder/ drab kwam hij steeds 
vaster te zitten. Met verenigde krachten hebben we Freek met zeer grote 
inspanning uit de greep van de sloot verlost. Ieder was blij dat Freek weer 
terecht was, maar niemand wilde nog naast hem zitten.  
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Voor u gevonden in ...
Motoplus Onderweg
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Hoe realiseer je een laag brandstofverbruik?
door: Luc van Veghel

Na een kampeerweekend in Zelhem keerden mijn vrouw Belinde en ik op 
zondag weer huiswaarts. Belinde met de vouwwagen achter de auto en ik 
voorop met de Ural 750 zijspan. Op de heenweg naar Zelhem hadden we 
helemaal binnendoor gereden over de mooiste wegen. Heel mooi, maar dat 
kost natuurlijk wel wat tijd. Die zondag besloten we over de snelweg te rijden 
om tijdig thuis in ’s Gravenmoer te zijn, zodat we nog alles zouden kunnen 
opruimen etc. 

Met zo’n 90 km/u ging de “colonne” over de weg. Keurige snelheid voor het 
rijden met een aanhanger en ook goed voor het behoud van de Ural. Iets 
over de helft van de af te leggen afstand merkte ik dat de motor een beetje 
begon in te houden. Even op “reserve” zetten, denk je dan (al zou dat ver-
bruik niet kloppen met de verwachting). Maar dat haalde niets uit.
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Ondertussen werkt het horten en stoten erger. Dan schiet door je gedachten: 
is dit het begin van een vastloper? Op dat moment bereikten we de uitvoeg-
strook naar een tankstation. Wat een mazzel. Uitrollend tot de benzinepomp 
sloeg de motor af. Toch eerst maar even de tank weer aangevuld en nog 
eens starten. Geen resultaat. Motor draaide goed rond, maar sloeg niet aan. 
Wel af en toe een plof en terugslag via luchtfilter. Misschien toch te heet 
geworden? Als niet-techneut denk je van alles maar weet je het ook niet…

Zijspan naar een parkeervak geduwd en eerst maar eens af laten koelen.
Koffie gehaald, broodje gegeten en een half uur later nog een startpoging; 
helaas… Wat nu? Wat is er nodig voor een draaiende motor; 1. brandstof, 
2. lucht en 3. een vonk.

Ad.1: Brandstof genoeg (net nog getankt) en het bereikt ook de carburateurs.
Ad.2: Lucht zou ook goed moeten zijn, want onlangs was luchtfilter nog schoon 
geblazen en alle aansluitingen zaten dicht (geen valse lucht dus).
Ad.3: Dan de vonk controleren: was er ook aan beide zijden.

Iets met de ontsteking? Deze Ural is voorzien van elektronische ontsteking, dus 
verlopen puntjes kunnen het niet zijn. Elektriek is niet mijn ding dus voor mij 
hield het helaas op. Dan maar de Wegenwacht bellen. “Het kan een uurtje 
duren meneer”.  Maar al na een half uur kwam er een wegenwachtauto. En 
vijf minuten later nog een! Dat was tenminste 
nog eens een interessant klusje. Een Ural komen 
ze niet veel tegen langs de weg.

Twee man sterk hebben ze al hun kennis aange-
wend om het probleem te achterhalen. Onder-
tussen belde ik de Technische Man van de 
UDCN, Ruud Korpershoek, mijn laatste strohalm. 
In samenspraak met de man van de Wegen-
wacht kwam Ruud tot de conclusie dat het euvel 
veroorzaakt werd in de (elektronische-) ontste-
kingsunit achter het voordeksel.
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Om een lang verhaal niet nog langer te maken: bingo! Wat bleek: De puls-
gever (ik weet de juiste naam niet) vormde niet meer een geheel. Was los-
gejutterd van het holle-as-deel met als gevolg dat de vonk niet op het juiste 
moment bij de brandstof kwam. Nou heeft de Wegenwacht best veel bij zich, 
maar dat onderdeel nou net niet.
 
Misschien kunnen we het solderen. Baat 
het niet dan schaad het ook niet.
Na solderen was het weer een geheel en 
werd het onderdeel weer terug geplaatst. 
Even starten en zien of het resultaat had. 
En zowaar, hij liep weer als een zonnetje!

Toch voor alle zekerheid nog maar even 
een rondje over de parkeerplaats maken. 
Maar na 50m was het al weer mis! Ver-
moedelijk soldeerverbinding toch weer 
los getrild. Toen hield het ook voor de 
Wegenwacht op.
Er werd een wagen van de sleepdienst 
gebeld en mijn driewieler werd erop 
gelierd. Samen met mij is ie keurig thuis 
afgeleverd.
 
De terugreis heeft door dit alles zo’n 4 uur langer geduurd dan gepland. Ja, 
ja, over de SNELweg moet je gaan…
Maar ik heb over zo’n afstand nog nooit zo’n laag brandstofverbruik gehad! 
(met dank aan de autoambulance)
 
Nu weet ik tenminste wel wat er moet gebeuren: een nieuwe pulsgever bestel-
len en plaatsen. Daar was ik zelf nooit achter gekomen.

Chapeau voor het team van Ruud en de Wegenwacht!
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Van der Juup strikes back
door: Huub vd J.

Een klap doet altijd meer pijn na een streling, een gil lijkt meer geluid te 
maken na stilte. Na twee jaar relatieve rust tijdens de UDCN toerritten en 
treffens gaat het nu toch echt weer gebeuren: Vander Juup strikes back. Drie 
jaar geleden heb ik mijn beruchte paradepaard gereviseerd, maar na een 
jaar genieten kreeg ik te maken met diverse mankementen waardoor mijn 
Jup uiteindelijk stil kwam te staan. Aanvankelijk dacht ik aan domme pech, 
maar ik hield ook de optie open dat het om sabotage ging, zeker ook in de 
wetenschap dat ik vele vijanden heb. 

Het afgelopen voorjaarstreffen in Hall melde ik een aantal UDCN broeders 
dat ik nu toch echt  het hart van de Jup ga open leggen en de krukaslagers 
ga vervangen.Tot zo ver alles prima, ik moest wel dealen met nare opmerkin-
gen over rook en stank, maar daar raak ik aan gewend. Na het geslaagde 
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treffen reed ik met Benno en Rob op richting het zuiden en nam bij het pontje 
naar Brakel afscheid van hen en vervolgde mijn reis naar huis. Na enkele 
kilometers moest ik boven op de remmen staan om een botsing met een auto 
te voorkomen. Ik raakte in de slip en kwam letterlijk op een haardikte verschil 
op de motorkap van deze auto terecht. Weer domme pech? Toevallig toch? 
De autobestuurder keek me aan als een schaap en deze blik deed me den-
ken aan een ander UDCN lid uit noord Holland die in de vorige twin onge-
geneerd de aanval opende op mij. Opeens viel het muntje, als iets loopt als 
een eend en kwaakt als een eend is het meestal een eend. Zaken zijn soms 
moeilijk te bewijzen, zoals een met polonium vergiftigde Russenspion of een 
zieke ex-president uit de Ukraine.

Ik ben van de week met mijn Jup ondergedoken in een ‘blijf van mijn Jup 
huis’. Daar kan ik in alle rust en veiligheid herstellen van deze moordaanslag. 
Ook de Jup kan daar een grote beurt in alle veiligheid tegemoet zien. Het 
is ook wel nodig, de tweetact mix (koplekkage) heeft ook de lak aangetast 
(bladdert los) en ook het chroom heeft te lijden gehad van het stilstaan in de 
buitenlucht. Verder wordt er door mij gewerkt aan een verbeterde tweetak-
tolieformule waarmee ik iets goeds terug kan doen voor de maatschappij 
en het milieu. Ik krijg ondertussen vanuit het hele land verzoeken tot hulp. Zo 
had Mevr. F. uit A. de vraag of ik haar kan helpen met het uitroken van haar 
woning die vergeven is van houtboorders en ander ongedierte. En kwam Dhr. 
K te G met het verzoek om de houten funderingspalen te veredelen tegen 
paalrot, schimmels en bacterien krijgen zo geen kans. En zo kan ik nog uren 
doorgaan, uiteindelijk hoop ik op een nominatie voor de Nobelprijs voor het 
milieu. 

Terug naar de UDCN, ik hoop dus weer met de Jup naar het UDCN zomer-
treffen te kunnen komen. Uiteraard neem ik een route die niet bekend is bij 
mijn vijanden en worden er tijdens het treffen veiligheidsmaatregelen geno-
men. Ik heb een gelukkie, als ik op de Jup rijd komt de aanval nooit van ach-
teren (rookgordijn). Om die reden heb ik geen spiegels nodig en daarnaast 
hebben deze ook geen zin, ik zie toch niets achter me.   

 Huup vander Juup (vanuit een ‘blijf van me Jup huis’) 



26

Nummer 92, juni 2013Ural Dnepr Club Nederland

Agenda 2013

Ook in 2013 zijn er weer de vier traditio-
nele motortreffens, een extra sleutel-tref-
fen en een dagrit. 

Wij hopen jullie op zo veel mogelijk 
Treffens te zien. Let op, een aantal data 
in 2013 zijn nog voorlopig. Je hoort zo 
spoedig mogelijk de definitieve agenda 
van ons.

21-22 en 23 juni ZOMERTREFFEN

Eindelijk weer eens een treffen voor onze noorderlingen in het noorden.
In de buurt van Eelde zullen we ons verzamelen. Zie deze Twin voor mer info

19-20 en 21 juli FINLAND MEETING

Finnish Ural and Dnepr riders invite comrades through out the World 
to join the Ural Roikka rallye in Finland! Rallye will be held in Southern 
Finland at Siikaranta opisto, Espoo. Zie de UDCN website voor meer infor-
matie.

7 september VLIETLANDERIT

Ook dit jaar gaan we de bewoners van de Vlietlande weer een overgete-
lijke dag bezorgen. Meer info bij Sandra Korpershoek.

13-14 en 15 september NAJAARSTREFFEN

Om de eerlijke verdeling over het land compleet te maken is ons laatste 
treffen in het zuiden van het land in de omgeving van Weert.
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27-28 en 29 september SLEUTELWEEKEND

Heeft alles de zomer overleefd? Of had je toch iets meer aandacht aan 
je Rus willen besteden? Of misschien een probleem waar je al langer mee 
kampt? Speciaal om wat grotere problemen te kunnen verhelpen zonder 
echt op de tijd te hoeven letten. Ook nu weer in Leimuiden vlakbij ons 
bestuurslid Technische Zaken. 
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De tien van de Twin
 Tien vragen… 
  Tien antwoorden!

Dit maal met….. 
Naam:    Jan Wassenaar   
Leeftijd:   51   
Gezinssamenstelling:  getrouwd en drie dochters 
Beroep:   Technisch Medewerker  
Motorpark:    Dnepr, M72, MW750, IZH,  
   Minsk, Vjatka, Moskwa …..            
Lid van de UDCN sinds:  1990

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

In de tijd dat ik nog brommer reed (Kreidler) kreeg je een keer per jaar een 
boekje “Kies uw motor” bij het weekblad motor. Dit boekje vele uren verslon-
den en gedroomd van de motoren die ik niet kon betalen.
Maar een van de betaalbare was de Dnepr met zijspan en die maakte wel 
indruk op mij. Het kwam er eerst niet van maar toen de muur viel dacht ik 
straks worden ze niet meer gemaakt dus als ik er nog eentje wil moet het nu.
Dus in 1990 een nieuwe Dnepr gekocht .

2. Wat is de beste herinnering aan je span?

Lekker toeren van of naar een treffen.
Over bergen en dalen door bollenvelden,  bossen …..
Met de Dnepr boven aan de nockalmstrasse 2042 meter hoog
En die japanners maar rochelen van luchtgebrek, Dnepr niet die plofte 
gewoon door

3. Wat is de slechtste herinnering aan je span?

Eigenlijk heb ik geen slechte herinneringen. Wel eens met pech langs de kant 
van de weg gestaan maar dat hoort erbij. b.v een keer met de Planeta ik 
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voelde het al aankomen veel geplof en geknal uit de uitlaat. En in de spiegel 
zag ik al een ANWB auto achter mij rijden en toen de motor stil viel kwam 
de anwb monteur gelijk naar met toe en riep: ik dacht al die gaat mij nodig 
hebben. Eigenlijk was dat helemaal niet nodig, want ik wist wat er aan de 
hand was, ik was namelijk zelf de veroorzaker. Maar goed, ik betaal ieder 
jaar mijn bijdrage en dus zei ik: ga je gang. Na een halfuurtje meten en prut-
sen belde hij zijn collega en even later stonden er twee ANWB auto’s naast 
mijn Planeta. 

Het was mooi weer en ik zat lekker in het gras te luisteren wat ze van plan 
waren. Ze hadden er wel schik in en het was ook wel een uitdaging de sto-
ring te vinden. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat de contactpuntjes sluiting 
maakten. Tja dat kwam door het ringetje wat ik erachter had gezet op de 
puntjes recht voor elkaar te krijgen, alleen had ik dat ringetje uit een was-
middel flacon gemaakt en dat bleek niet zo slijtvast. 
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4. Wat is de mooiste anekdote die jij kent over een Ural, Dnepr, 
 Chiang Jang o.i.d.?

Gratis onderhoudbeurt, uitgevoerd door een monteur van de Dnepr fabriek 
op een treffen in Posterholt. Oh wat heb ik gelachen.
En als je aan je motor had zitten kloten dan kreeg je een lading commentaar.
Maar daar verstond je natuurlijk niets van en dan gaf je hem een wodka en 
was het weer oké 

5. Heb je nog andere hobby’s?

Naast de motoren is het speuren naar onderdelen wel mijn grootste hobby.
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6. Wat was het beste treffen ooit?

Moeilijk te zeggen, heb in de jaren dat ik bij de club ben heel veel treffens 
bezocht.  Allemaal anders en vaak op plekken waar ik nog nooit van had 
gehoord. Ja met de UDCN kom je nog eens ergens. Ook een tijd gehad dat 
ik met een stel clubgenoten treffens in Duitsland bezocht, ook altijd een mooi 
gebeuren.

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

Er zijn veel mooie creaties bij de club maar ik houd zelf wel het meest van het 
oudere spul. M72 pracht machines. Maar ook de TIZ uit1935 van Robert Hof-
fman is een mooie machine. Hopelijk verschijnt hij binnenkort een keer op een 
treffen met de TIZ.

8. Wat is de beste motortip die je hebt?

Maak geen ringetjes uit een afwasmiddel flacon.

9. Vragen aan Jan: 

Hoe kijk je terug op jouw voorzittersperiode?

Mijn aantreden in het bestuur was chaotisch, ik was nog maar net begonnen 
of het was al crisis en er stapten twee bestuursleden op. Ja en toen waren er 
nog drie. Moet zeggen met drie werkt perfect. Na verloop van tijd was ik 
voorzitter, ja dat ben je plotseling zomaar. Je zit even niet op te letten en ….

Mooie tijd, vooral vergaderen, was je lekker op dreef met een onderwerp 
roept er iemand ik heb ook twee nieuwe uitlaten gekocht. Was je weer een 
half uur verder voor je weer op het onderwerp zat. Maar wel veel gelachen. 
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Hoe is jouw ‘onderdelenhandel’ ontstaan?

Dat is eigenlijk ontstaan uit pure onderdelen armoede.
Had je een koppakking nodig dan belde of schreef je verschillende cluble-
den of ze nog wat hadden liggen. Nee er was geen E-mail en google.
Heb nog een brief bewaard uit die tijd, kun je je nu niet meer voorstellen.
Vraag over de werking van je dynamo, week later brief terug en zo verder.
Onderdelen beurs was er al van af het begin maar met in hoofdzaak 
gebruikte spullen. Op een keer nog met Hans Wakka een partij IZH onderde-
len gekocht waar we om beurten mee op de beurs stonden.

Op een keer kocht ik mijn IZH-8 op de Vehikelbeurs van een man uit Letland.
Hij vroeg mij toen of ik hem zou willen helpen met het zoeken naar machines 
om zijn werkplaats in te richten, ik vond dat oké als hij voor mij onderdelen 
mee bracht. Dat ging een tijdje zo maar hij vond het maar niks dat Russische 
spul. Had te lang voor de Russen moeten werken en had daar geen goede 
herinneringen aan. Zo bracht hij een kennis mee die in onderdelen handelde.
Dat was Harijs die nog jaren naar de vehikel zou komen, later met zijn maat 
Roberts. Veel leden zullen zich deze twee herinneren.

Op een moment was het zelfs een overkill van handelaren, want daar in Let-
land hadden ze natuurlijk gehoord dat er geld was te verdienen.

Maar ook dit liep weer af door verschillende oorzaken.

10. Welke ultieme vraag heb jij voor wie?

Waar is Rene de Groot, een van onze oud voorzitters, gebleven? En komt zijn 
Dnepr nog uit het stof?
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Zijn we dan nu nog meer een melkkoe geworden ?
door : Benno van Ham

De laatste jaren zijn we er natuurlijk als voertuigbestuurders aan gewend 
geraakt dat we steeds meer het schuldenaarshoekje in gedrongen worden. 
Begon het al met allerlei vage vooruitzichten over Verplichte APK, anti-
tampering wetgeving en natuurlijk de duurder wordende verzekeringen. Dit 
dankzij een assurantiebelasting die ineens naar 21% ging en verzekeraars 
die al anticiperend de premies verhoogden voor motoren omdat ze zo 
gevaarlijk zijn in het verkeer. 

Stiekem ging het achter de deur ook al jaren natuurlijk zo met de jaarlijkse 
verhogingen van de motorrijtuigenbelasting, ook al noemen ze het tegen-
woordig houderschap ipv MRB.  De laatste jaren heb ik de oude regeling 
zien vervallen (gratis 2 kwartalen als je het hele jaar betaald) en de prijzen 
zien toenemen (meer dan 10% per jaar). 

Ok, voor ons als motorrijders zijn de kosten nog enigzins beperkt tov van wat 
ik maandelijks voor mijn Landrover afdraag maar toch. Gemiddeld betalen 
we als motorrijders bovengemiddeld voor onze deelname aan het verkeer, 
de gemiddelde motorrijder doet ca. 4.000 km/jaar (erg weinig vind ik zelf) 
en de gemiddelde automobilist ca. 13.000 km/jaar. Dat we daarbij actief 
bijdragen aan het oplossen van parkeer- en file-problematiek wordt ons ook 
niet in dank afgenomen. Nee, volgens een stukje van de MAG wat ik recent 
las worden de verhogingen verklaard met de onderbouwing (al dan niet 
onzinnig) dat wij meebetalen aan de maatschappelijke kosten die het gevolg 
zijn van motorongevallen. Waarom betalen fietsers dan nog niets ?

Dan nu het laatste bedenksels uit de geldverslindende molens die Den Haag 
en Europa heten. Laten we de oldtimerregeling eens lekker onder de loep 
gaan nemen. 

Vorig jaar november was er grote schrik alom, de hele regeling wordt 
geschrapt en iedereen gaat het volle pond betalen. De klassieke automarkt 
was in paniek en is ondertussen behoorlijk ingestort. 
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Kleine bedrijven afhankelijk van die handel kunnen de kop niet meer boven 
water houden en gaan sluiten of failliet. Na veel protesten en overleg met de 
brancheverenigingen (KNAC, FEHAC, RAI) werd de regeling een klein beetje 
aangepast ondanks tegensputteren van de staatssecretaris, Weekers, die het 
geld liever aan Bulgarije geeft. 

Het laatste voorstel zoals het er nu ligt. 

Per 1 januari 2014 wordt de vrijstelling voor oldtimers aangepast. Voor alle 
motorvoertuigen gaat gelden dat de belastingvrije leeftijd wordt verhoogd 
naar 40 jaar. Voor motorfietsen tussen de 25 en 40 jaar komt er een over-
gangsregeling. Nog niet juichen want wat betekendt dat! 

Je gaat als eigenaar van een klassieke motorfiets een kwarttarief betalen, 
dat is ong. 30 euro per jaar MAAR je mag dan in de maanden december, 
januari en februari geen gebruik maken van de openbare weg. doe je dat 
toch dan moet je het gewone jaartarief gaan betalen voor een normale 
motorfiets, ca. 120-140 euro per jaar dus. 

Het MRB-tarief gaat gelden voor minimaal een kalenderjaar, zodat je niet 
gebruik kunt maken van een schorsingsregeling EN een kwarttarief in een 
en hetzelfde jaar. Voor auto’s is het drama nog groter, diesel en LPG vallen 
helemaal buiten de regeling, maar daar ga ik jullie maar niet mee vermoei-
en.

Nu zal dat voor een heleboel van ons geen problemen opleveren maar het 
blijft toch van de zotte dat je dit soort rare regels gaat krijgen in ons kikker-
landje. Net in de wintermaanden zijn de zijspannen zo lekker veilig in verhou-
ding tot mijn gewone motorfietsen. Ik zal er dus wel toe moeten overgaan om 
voor het hele jaar te blijven betalen voor die fietsen. De enige die gebruik 
kan maken van het kwarttarief zal de RS zijn. Die laat ik dan wel thuis in de 
winter, blijft hij nog netjes ook.
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Als argumenten voor deze regeling wil ik je de volgende niet onthouden;

Veel forensen misbruiken de oude regeling om met de oldtimer dage-• 
lijkse woon-werk kilometers te maken. (wat nu misbruik, gebruik van 
de regeling in mijn optiek. Ok, ik vind die oude rokende Mercedessen 
met nul onderhoud ook niet leuk op de weg maar ja een MRB-vrije Kia 
Picanto met 60 op de snelweg is ook geen lolletje )
Motorfietsen zijn een luxe-artikel, automobilisten hebben ze er meestal • 
voor de luxe bij !! (Wie deze stelling bedacht heeft weet ik ook niet, ws. 
een Bentley rijder tijdens het golfen)
Oude voertuigen zijn slecht voor het milieu (nee, elke drie jaar een • 
nieuwe auto maken en na 6 jaar economisch totall-loss verklaren, dat is 
goed voor het milieu). 
Oude voertuigen zijn cultureel erfgoed, dit moet je preserveren en zo • 
weinig mogelijk gebruiken. Een oldtimer ga je toch niet gebruiken in de 
wintermaanden. 

Ik vind het allemaal maar raar geregeld in dit kikkerlandje. In Belgie hebben 
ze vorig jaar de regeling aangepast om oldtimers wat vrijer in het verkeer te 
laten bewegen ipv de strakke wetgeving van vroeger, na 25 jaar belasting-
vrij en in principe vrij gebruik mits niet commercieel. 

Europa verklaart nog steeds 30 jaar universeel als belastingvrije voet voor 
voertuigen en wij profiteren van een overheid die zich al rijk gerekend had 
met een volledige afschaffing en nu het verschil zo klein mogelijk wil houden.

Maar, weg zullen de oudjes niet gaan bij me hoor. Zo lang ik het nog enigzins 
kan betalen blijven ze gewoon gezellig allemaal bij me in de stal staan. Dan 
eten we maar een keertje minder foie gras en kaviaar en gaan we gewoon 
over bier ipv dure champagnes.

groet,

    Benno
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Voorjaarstreffen 2013
door : Pieter Lettinga

Op 4 en 5 mei  heb ik mijn kennismaking met de UDCN voortgezet. In het 
prachtige overgangsgebied tussen de Veluwe en de IJsselvallei vond het 
voorjaarstreffen van de club plaats. Het was voor mij het eerste evenement 
waaraan ik met mijn eigen Dnepr mee deed.  

Het voorjaarstreffen leverde mij nieuwe indrukken op die helpen om het 
karakter van de Nederlandse Russenrijder beter te begrijpen.  Ik doe er 
graag in woord en beeld verslag van.

Er zijn motorrijders die van hoge snelheden en spectaculair bochtenwerk 
houden. Er zijn er ook die van rustige toertochten houden.  Het zal duidelijk 
zijn dat de gemiddelde Ural- of Dneprrijder met maximaal 30 pk aan de 
gashendel, in de tweede categorie valt. Maar binnen deze groep zijn weer 
subcategorieën. Zo kennen we allemaal de  motorrijder die op latere leeftijd 
de overwaarde van zijn doorzonwoning besteedt aan een nieuwe Harley 
Davidson. Tegelijk met de motor schaft hij zich een hagelnieuwe outfit aan. 
De leren kwastjes die uit de handvatten van het stuur hangen, corresponderen 
met de franje aan de mouwen van het zwarte jack.  Op zondagmiddag hijst 
hij zich in het pak en stapt, krakend van nieuwigheid, op zijn jongensdroom. 
Zou iedereen wel zien hoe cool hij is? Flaneren in HD.

Op het voorjaarstreffen leerde ik de Russenrijder anders kennen. Hij is wel 
vaak van dezelfde leeftijd als de HD’er. Maar daar houdt de overeenkomst 
op. De Russenpiloot betaalde voor zijn hele motor evenveel als de HD’er 
alleen al voor zijn pak kwijt was. Een beetje roest, een spatbord met een 
afwijkende kleur, de Russenrijder maalt er niet om. Ook zijn motorkleren zijn 
op leeftijd. Maar ze zitten zo lekker dat hij er niet aan denkt om nieuwe te 
kopen. Onderweg hoeft de Russenrijder niet te imponeren. Wel geniet hij er 
van dat menige automobilist en voetganger zijn duim opsteekt. 

Op het treffen begin mei was het heel aardig weer. In het pril groene land-
schap maakten we een mooie tocht . In het begin liep het niet goed met het 
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routevolgssysteem. Daardoor raakte de achterhoede los van de hoofdmacht. 
Ik vond het leuk om te merken dat dit niet leidde tot chagarijn. Gewoon even 
op elkaar wachten,  nieuwe afspraken maken en knorren maar weer.

Het culturele uitstapje ging naar het museum bij vliegveld Deelen. Een enthou-
siaste amateurarcheoloog toonde ons allerlei overblijfselen uit de oorlog die 
men in de grond had gevonden. Hij zei het niet, maar het was duidelijk dat hij 
de oorlog graag had meegemaakt. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering viel deze keer samen met het 
voorjaarstreffen. Toeval? De bijeenkomst was precies tussen de inkopen voor 
de barbecue en de barbecue zelf gepland. Ook toeval? De vergadering was 
een wonder van doelmatigheid. Het financiële verslag komt later. De inge-
komen stukken waren vorig jaar al geweest. Aan het spoedige einde van de 
vergadering voorkwam de voorzitter geroutineerd dat iemand iets voor de 
rondvraag had.  Daarna begon de barbecue. 
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Rolpa
Russian Oldtimer Parts

Jan Wassenaar

Bitgumerdijk 35

9034 GH Marsum

058-2541777

Op zoek naar onderdelen voor 
Russische motorfiets(en)?

   rolpa@kpnmail.nl



40

Nummer 92, juni 2013Ural Dnepr Club Nederland

Verslag Algemene Ledenvergadering 
UDVN dd zaterdag 4 mei 2013

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering om 18.26 uur, heet alle leden hartelijk wel-
kom en bedankt de organisatie van het treffen voor hun inspanningen.

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
Benno dankt Jos namens het bestuur voor de inspanningen die hij heeft ver-
richt als bestuurslid en als redacteur van de Russian Twin. Hem wordt een fles 
goede whisky overhandigd met de opdracht deze niet tijdens het treffen 
soldaat te maken. Pieter Lettinga wordt voorgesteld als de vervanger van Jos 
zowel in het bestuur en als redacteur van de Russian Twin.

4. Financiën
Penningmeester is afwezig dus het financieel verslag wordt niet toegelicht.
De kascommissie heeft nog geen décharge gegeven. Er zijn nog een paar 
onbeantwoorde vragen. Op het zomertreffen zal een buitengewone leden-
vergadering gehouden worden om dit onderwerp af te ronden.

5. Kascommissie
Voor de kascontrole van het boekjaar 2013 hebben de volgende personen 
zich aangemeld. John van Ierland, Edward Klarenbeek en als reserve Rob 
Maier.

6. Verslag van de secretaris
Zie punt 2.



 41

7. Verslag van de penningmeester
Bij afwezigheid van de penningmeester wordt dit besproken op de buitenge-
wone ledenvergadering op het zomertreffen.

8. Verslag van de redactie
Behoefte aan kopij blijft. De aanvoer is erg wisselend.
De papieren nieuwsbrief verdwijnt eind van het jaar en wordt vervangen 
door een digitale nieuwsbrief.  De voordelen zijn duidelijk. Kostenbesparing 
op druk- en portokosten en slagvaardiger kunnen reageren.
De website wordt definitief niet vernieuwd maar wordt stap voor stap 
gestroomlijnd.

9. Verslag van de clubwinkel
Door het vinden van een andere drukker die kleinere oplagen kan drukken is 
het weer mogelijk om shirts in de kindermaten aan te bieden. Er zijn nog jubi-
leumpetjes over van het Watjestreffen. Het afgelopen jaar zijn alle boekjes 
gedigitaliseerd en hebben wij een productieprinter gekregen. Wij zijn nu in 
staat om kleinere, maar wel altijd beschikbare voorraden aan te houden. 
Heb je een leuk idee voor een clubitem, neem contact op met de clubwinkel.

10. Verslag treffencoördinator 2012
Het Watjestreffen is noodgedwongen voor het eerst op een andere locatie 
gehouden. Het Koos Vorrink huis in Lage Vuursche. Voor een aantal deelne-
mers mocht het wel minder luxe. Voor 2013 staat een andere locatie op de 
rol. 

Zandhappersrit in maart is gehouden met een goede opkomst van 11 zij-
spannen. Deze wordt volgend jaar zeker weer gereden.

Het voorjaarstreffen is gehouden onder barre omstandigheden in Zuid 
Limburg. Ondanks dat de condities matig waren (slecht  weer en een weinig 
flexibele camping) kunnen we toch spreken van een geslaagd geheel.

Het Zomertreffen was in Leimuiden op een boerencamping. Ook daar leek 
het hondenbeleid van de camping roet in het eten te gooien. Gelukkig blijken 
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wij als UDCN-ers over veel overtuigingskracht te beschikken. Onder bepaal-
de condities mochten de honden blijven. 

Het Najaarstreffen is gehouden in de Betuwe met stralend weer en een zeer 
gastvrije camping waar op hetzelfde veld nog een boxerclub stond. De 2-CV 
rijders. 

Het sleutelweekend in Leimuiden. Naar aanleiding van een gesprek met de 
beheerder van de camping in Leimuiden die ons wel een sleutelschuur ter 
beschikking kon stellen is daar het eerste sleutelweekend gehouden. Het was 
een groot succes. Een flink aantal mensen is het hele weekend gebleven en op 
zaterdag was de toeloop groot.

Alle treffens behalve het Watjestreffen zijn ongeveer financieel neutraal 
afgehandeld. Het Watjestreffen was zoals altijd licht verliesgevend.

11. Wat verder ter tafel komt
Voorzitter informeert naar de behoefte om twee minuten stilte te houden 
om 20.00 uur vanwege Dodenherdenking. Met algemene instemming wordt 
daartoe besloten.

Huib Stiegilis biedt aan om een treffen te organiseren in het weekend van de 
Dordtse Stoomdagen.

Pechprijs: Gerrit had dit jaar geen pech verwacht dus er was geen pech-
certificaat gemaakt. Helaas was er wel pech en ging de strijd tussen drie 
verschillende pechgevallen. Uiteindelijk is besloten dat Gerard Ebbenhorst 
met zijn BMW de grootste pechvogel was. Hij ontvangt de originele UDCN-
sleepkabel.

12. Rondvraag
Geen vragen

13. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 18.42 uur.
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URAL 750 met zijspan te koop van 1e eigenaar

Gegevens:
Merk:  Ural
Type:  Tourist (750cc, 45 pk, zijspancombinatie).
Kleur:  Zwart (met witte biezen)
Bouwjaar: 2003
Km-stand: 10.053

Bijzonderheden / modificaties:
- geveerde zijspanbak (zie toelichting),
- geremd zijspanwiel,
- achteruit versnelling,
- voorvork met schommelarm,
- afsluitbare bagageruimte zijspan,
- afsluitbare toolbox in/op tank,
- alle originele boordgereedschappen compleet,
- voorzien van 2 zweefzadels (originele buddyseat ook nog aanwezig),
- bak voorzien van heupgordel ( t.b.v. kinderen),
- diverse onderhoudsmaterialen bijgeleverd (oliefilter, benzinefilters, div. pak-
kingen en O-ringen),
- direct na aanschaf heb ik de bodem van de bak getectyleerd.
En misschien vergeet ik op dit moment nog wel iets, maar dat komt dan wel 
aan bod bij eventuele bezichtiging.
En, last but not least, een zeer reële vaste prijs: € 4.000,-

Toelichting:
Ik heb er enkele jaren over gedaan om, tot dit verkoopbesluit te komen, want 
het is wel een heel leuke manier van motorrijden. Maar ik rijd er uiteindelijk 
te weinig mee om het voor mezelf te verantwoorden dat ik hem aanhoudt, 
temeer daar ik ook nog twee andere motoren heb. Daarnaast kan mijn 
vrouw, die rugpatiënt is, niet lang genoeg op een motor meerijden (helaas 
ook niet in de zijspanbak). Een dagje samen toeren zit er niet in.
Dat is erg jammer want er is speciaal voor haar vering op de bak aange-
bracht, waardoor oneffenheden in de weg mooi worden weggewerkt (de 
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rubberen blokken zijn namelijk verwijderd en aan weerszijden van de bak 
zitten achter aan beide zijden Hagon-schokbrekers). Dat is een hele verbe-
tering t.o.v. de standaard uitvoering. Verder is de motor in nieuwstaat (al 
zeg ik het zelf) en volledig schadevrij. Alle onderhoudsgegevens e.d. heb ik 
compleet en ter inzage.

M.vr.gr.
Luc van Vegchel, lucvanvegchel@ziggo.nl

Foto’s (voor een eerste indruk, want bezichtiging is veel beter!):
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Zomertreffen op de rand van Drenthe
21, 22 en 23 juni 2013

Het Zomertreffen is op de rand van de provincies Groningen en Drenthe in 
de gemeente Tynaarlo. In deze gemeente ligt het clubhuis van de HD club uit 
Eelde. Daar zal ons treffen zich afspelen. 

Het terrein is niet al te groot dus als je twijfelt tussen je familiewigwam en 
een sheltertje kies dan voor het laatste. We hebben een compleet clubhuis 
met veranda tot onze beschikking met buiten een vuurplaats en wat kleine 
speeltoestellen. 

De kosten zullen voor een weekend ± € 20,00 per persoon zijn. Kinderen 
gratis. Alleen de toertocht rijden en niet overnachten is gratis.

Programma:
Vrijdag  Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom 
  Iedereen zorgt die dag voor eigen natje en droogje.
  Boodschappen doen kan ’s avonds tot 21.00 uur in Eelde en  
  Paterswolde.
  ’s Avonds het kampvuur met het ons bekende vuurwater.
Zaterdag  Toertocht, aanvang om 11:00 uur.
  Let op geen tankstop tijdens de route. Zorg voor een volle  
  tank. Je kunt vlakbij tanken in Paterswolde bij de Esso op de  
  Hooiweg 161 (± 2,2 km) De tocht wordt gereden volgens
  het ons bekende Follow-Up systeem
  Aan het eind van de toertocht doen we inkopen voor de BBQ
  18:00 uur 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.
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Route: 

Neem afslag 38-Haren richting Paterswolde  • 
Neem op de rotonde de 3e afslag naar N861  • 
Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op N861 (Meerweg)• 
Sla rechtsaf naar de Groningerweg/Hoofdweg en na 41m sla linksaf • 
naar de Boterdijk  
Steek na 900 m de Hooiweg over. Nu begint de Verlengde Boterdijk • 
Aan het eind van het verharde gedeelte linksaf. (voorbij de duivenmel-• 
kersclub)

Bestemming bereikt.

Opgeven bij: Johan Donkersteeg  Locatie:  HD Club Eelde
Mail: johan.donkersteeg@gmail.com   Verlengde Boterdijk
Geen telefonische opgave    Paterswolde
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Motocrypto

Oplossing  Twin nr. 91

Afslaan, op het rechte pad blijven, stuur in 
eigen handen houden, op de rem trappen, een 
slippertje maken, gas terug nemen, bumper-
klever, schokbreker, straatpiraat en kop staart 
botsing.

De goede inzenders waren: Harry en Karin, Nicolai en Clemy en Dolf. 

Proficiat, jullie komen in aanmerking voor een vet lederen medaille!

Noot van Harry en Karin: hun antwoorden zijn niet autobiografisch.

Nieuwe opgave:

1. Autostoel   Str..tm..b.l..r
2. Rad van avontuur  ..o…a..
3. Meetlint    .i.o.e.e..e..e.
4. Flitspaal   ..e..ei…e.e.
5. Beperkt wegennet  …aa.a..
6. Zijspanmodel   .a..o..
7. Kunst van het motoronderhoud .e.
8. Niet meer afhankelijk van een 
 startmotor   a..e.i…
9.  Tussenoplossing     .ollo.u..y..ee.
10. TomTom of Garmin  .e..ij.e..

Veel succes en stuur je oplossing naar

Luijt.postma@gmail.com
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Zandhappertjesrit 2013
door : Benno van Ham

Eindelijk moest het er dan van komen. nadat we dankzij de weersvoorspel-
lingen de eerste keer van het jaar hebben moeten verplaatsen leek het er nu 
dan toch van te gaan komen. De temperaturen zijn nog net zo laag als vorig 
jaar maart dus wat dat betreft geen gevoelsverschillen. Waar wel dan, nu 
in eerste instantie omdat we een paar maanden later zijn is alles weer wat 
groener geworden. maakt het allemaal toch wat prettiger in het zicht. Verder 
was dankzij het Nederlandse voorjaar (wat denk ik naadloos overgaat in de 
winter straks) de grond alvast een beetje voorgedrenkt voor ons. Dit jaar dus 
een stuk minder stofhappen dan vorige jaargangen was de verwachting.

26 mei moest het er dan toch van komen. Ondanks de voorspellingen van 
de afgelopen week begon het alleraardigst. Mooi zonnetje erbji, niet teveel 
wind, eigenlijk gewoon lekker weer om te spelen. Ondanks dat de aanwe-
zige groep wat kleiner was dan gehoopt (sorry Eef, Rob, Huib, Manfred 
en Goof, je had erbij moeten zijn) was het een leuk clubje wat zich verza-
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melde bij Robke thuis in 
Baarle Nassau. Naast 
de gebruikelijke Russen 
dit keer ook een Chiang 
Jiang en een sleephulp, 
de Quad van Chris. Na 
het onvermijdelijke slap 
gezwam met koffie en 
worstenbrood om wakker 
te worden hebben we 
rond 11.00 uur de brom-
mers maar eens wakker 
geschopt om de omge-
ving te verkennen. 

Ik had in de ochtend al 
een klein stukje getest 
om te kijken of het een 
beetje begaanbaar was. 
Op 1 pad na moest het 
allemaal goed komen. 
Vanwege de kleine 
groep hebben we dit 
keer maar geen follow-up gereden maar gewoon achter elkaar aan.

Binnen een kilometer of vijf waren de eerste zijspanbakken in aquaria ver-
worden en de inzittenden konden er gelukkig mee lachen. Ook begon het 
nadeel van modderplassen bij mij direct duidelijk te worden. mijn gas bleef 
af en toe hangen door het zanderige water. Gelukkig was ik niet de enige, 
ook Ruud moest er af en toe aan geloven. Na een kilometertje of vijfen-
twintig, dertig en de nodige plassen, plasjes, zandpaden en bospaadjes 
was het even tijd om te stoppen. hier bleek de aanwezige Chiang Jiang wat 
laadproblemen te hebben. al snel bleek daar geen oplossing ter plaatse 
mogelijk te zijn, ws. rotor kapot. de chiang kon gelukkig nog wel rijden en is 
daar afgehaakt richting Baarle Nassau. Hij was op de aanhanger gekomen 
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dus dat kwam wel 
goed. Hopelijk is 
het probleem een-
voudig op te lossen. 
Wij zijn toen verder 
getoerd richting 
Alphen waar we 
op de bekende 
lokatie, het Klooster 
van Alphen, even 
een stopje gemaakt 
hebben om te lun-
chen. 

De sterke verhalen komen goed op gang en iedereen heeft het naar de zin 
ondanks wat modderige koppen links en rechts en wat natte motorpakken 
zit de stemming er prima in. het weer doet nog steeds zijn best en het blijft 
droog.

Na de middag verder met de tocht. De eerste etappe bestond vnl. uit de 
wat langere paden met af en toe een bochtje, het deeltje na de pauze had 
wat meer bochtjes, hobbeltjes en plasjes in zich. Ging allemaal weer prima, 
de spannen raken ingelopen en de rijders ook dus kan af en toe de snelheid 
iets omhoog om het leuk te maken. na nog wat stopjes om gasschuiven vrij 
te maken, een Dnepr/bmw-rijder op te rapen die te sportief door de bocht 
ging, en nog veel meer zandpaadjes plassen en bochtjes ben ik ineens een 
tweetal brommers kwijt. Even gestopt met zijn allen en terug om te zoeken. 
Ne aan flink stuk rijden nog steeds geen spoor van de achterblijvers dus toch 
maar even gestopt om te bellen met de andere groep. Blijkt dat de ontbre-
kende spannen daar net voorbij gereden zijn zonder de rest te zien. Terug 
dan maar weer en het laatste stukje over het zand teruggereden naar Baarle 
Nassau.
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Het was weer een mooi ritje geweest zonder al te gekke problemen vind ik. 
dit keer ca. 80-85 km. gereden. Voor sommigen te weinig, anderen vonden 
het wel genoeg zo. bij Rob en Thilly nog even wat gedronken en toen wilde 
Ruud toch nog even de Patient gaan bekijken. Robke zijn Ural wil na de her-
bouw niet echt lekker op gang komen, laat dokter Ruud maar eens kijken. Al 
snel nam het grootste deel van de groep afscheid om zijnsweegs te gaan en 
rond 18:45 ben ik ook maar naar huis gereden. Onderweg nog steeds geen 
regen gezien, we hadden het weer verdiend dit keer. Laten we hopen dat we 
dit jaar eens een droog evenementenjaar erop na gaan houden. 

Volgend jaar weer in maart op de kalender. De zandhappertjesrit 2014, de 
5e alweer.

tot dan,

   Benno



52

Nummer 92, juni 2013Ural Dnepr Club Nederland

Steunpuntenlijst 2012/2013

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 !!






